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چکیده 

در این مقاله به واباوی گفتمان هنتوهای اف اطی پط

از گانطتی پ داختطهشطته اسطت .گفتمطان

گانتی در زمان حیاآ وی میرفت به بهعنوان م مت ین نی وی مح ک سیاسی در هنت تبتیل گط دد
اما پ از ت ور گانتی توسط یو هنتوی اف اطی در بست تحویآ تاریخی و در اث د ارگیط ی در
مع ض گفتمانهای ردیب و مناف اآ ایجادشته در شکلدهی به سیاسطت خطارجی هنطت باربسطت
گفتمان گانتی نیز داار ف از و نشیبهایی شته است؛ بهطوریبه همابنون بیشازپیش جطای خطالی
گفتمان گانتی در سیاست خارجی هنت احساس میگ دد .در این پژوهش تحطویآ تطاریخی مط ث
در شکلدهی سیاست خارجی هنت مناف ههای اصلی و گفتمانهای مبتنی ب هنتو یسطم و دیطن در
هنت به گفتمان گانتی را بعنوان دگ خود تع یف ب دهانت ب رسیشته است« .پ

از مط

گانطتی

اه گفتمانهایی و با اه تناسبی در ع صه سیاسی هنت وارد شتنت؟» سط اب اصطلی مقالطه حاضط را
تشکیل میدهت .ف ضیه مقاله نیز بتین صورآ است به «هنت ب اسطاس میط اگ گانطتی بطه تطتوین
سیاستهای هرمانگ ایانه پ داخت؛ اما این هرمانگ ایی در مع ض گفتمانهای ناسیونالیسطم اف اططی
به سمت وادعگ ایی تغیی ج ت داد .گفتمان گانتی از سیاست عملی بنار میرود و احزا سیاسطی
مبتنی ب هنتو یسم یا دین اون حز ب ارتیا جاناتا بهعنوان اصطلیتط ین دگط گفتمطان گانطتی در
سیاست خارجی هنت حکمف ما میشونت».

 واژگان بلیتی

گفتمان ،گاندی ،هندوئیسم ،احزاب افراطی ،ناسیونالیسم هندو.


مقدمه
گاندی با اندیش عدم خشونت خود نیروی اجتماعی-سیاسلی پدیلد آورد و موجلد سیاسلت
خارجی هند در مسیری مسالمتآمیز گردید .گفتما گاندی با دا ،مرکزی آهیمسا در راسلتای
پذیرش خود و دیگری ،پلورالیسلم سیاسلی ،جلدایی دیلن از نهادهلای دولتلی و اخلالقگرایلی
مفیل بندی شده است درهالیک شرایط سیاسی-اقتیادی از جمل جن هند و شلین ،وجلود
دیگری متخاصم پاکستا  ،سقوط شوروی و تسلاد کنگلره باعلث اتلو ،گفتملا گانلدی شلد و
گفتما های متخاصم ک در جهت هذف دیگری و ناسیونالیسم اتراقی مفیلبندی شده بودنلد
از هاشی ب متن سپهر سیاست هند هور کردند.
همانند سایر کشورها ،در درو هند نیز دیدگاه های مختلفلی وجلود دارد کل از متغیرهلای
گستردهای از ایدهها و باورها شهلگرتت اند ک در هم ابعاد این کشور بویژه در سیاست خارجی
خود را ب نمایش گذاشت اند .در این مقال ب این موضوع پرداخت میشود ک بعد از گاندی ،ش
بر سر گفتما وی آمده است و اصو ،و هنجارهایی ک گانلدی قالیل دار آ بودنلد شگونل در
صحن سیاسی این کشور ب هیات خود ادام دادند و آرما های گاندی دستخوش ش تحلوالتی
شده است .در این مسیر ،ب علت یابی تحوالت گفتما گاندی نیز پرداخت ایم .منا رههلایی کل
بعد از گاندی در مورد جهتدهی ب سیاست خارجی هند شهلگرتت اند نشا میدهند ک شل
جریا هایی با ش اصولی در مقابل هند پس از گاندی ب وجود آمدهاند و در نهایت ش اصولی از
گفتما گاندی بدو تغییر در صحن اقتیادی ،ترهنگی ،سیاسی و سیاسلت خلارجی هنلد بل
هیات خود ادام دادند و ش بخش هایی از گفتما گاندی نیز بر اثر تأثیرات محیط بینالمللی و
جهانیشد دشار تغییر شده است.
سؤالی ک پژوهش هاضر بدا پرداختل اسلت ایلن اسلت کل پلس از ملرگ گانلدی ،شل
گفتما هایی و با ش تناسیی در عرص سیاسی هند وارد شدند؟ ترضی مقال نیلز بلدینصلورت
است ک پس از ترور گاندی ،هند بر اسا میراد گاندی ب تدوین سیاستهلای آرملا گرایانل
پرداخت اما با توج ب تحوالت رخداده در سهوح مختلف این آرما گرایی ب سمت واقلزگرایلی
تغییر جهت داده و تندروها با گفتما ناسیونالیسم اتراقی و بازیابی تمام سنتها دا،های خلود
را در جامع هند تاییت میکنند .گاندی و گفتمانش از متن ب هاشی و از سیاست عملی کنلار
میرود و صرتاً در بحث های هقوق بشر و دیپلماسی عملومی هضلور پیلدا ملیکننلد و اهلزاب
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سیاسی میتنی بر هندوئیسم یا دین ک هزب بهارتیا جاناتا ب عنلوا اصللیتلرین دگلر گفتملا
گاندی در سیاست خارجی هند ههلمترملا ملیشلوند.درک درسلتی از سیاسلت خلارجی هنلد
مستلزم شناسایی گفتما های اصلی موجود در سیاست خارجی هند است ک گفتما گانلدی و
گفتما های میتنی بر هندوئیسم و دین در هند پلس از گانلدی از مهلمتلرین ایلن گفتملا هلا
هستند ک اهزاب اتراقی ب خیو پس از رخ داد تحوالت بینالمللی شو هور دگری شلو
پاکستا  ،جن هند و شین و سقوط شوروی ،عرصل بیشلتری بلرای قلدرت گیلری یاتتل انلد؛
بنابراین واکاوی این اهزاب میتواند تهم دقیقی از شرایلی رتتلار هنلد در سیاسلت خلارجی بل
دست دهد.در این مقال در ترآیند بررسی ترضی و تجزی وتحلیلل اقالعلات از روش اسلنادی و
تحلیل گفتما استفاده شده است .نگارندگا برای جمزآوری دادههلا و منلابز پلژوهش از روش
کتابخان ای با بهرهگیری از کتابها و مقال های مرتیط ب گاندی و سیاسلتهلای نخیگلا هنلد
پس از گاندی بهره جست اند.
 -1مروری بر پیشینه و ادبیات پژوهش
دز سنهوویچ در مقال ای با عنوا «تلسف مهاتما گاندی برای سلدة بیسلت و یهلم» کل در
سا 2223 ،منتشر کرده است؛ ب این مسئل میپردازد ک آیا پیام گاندی در قر بیست و یهلم
درباره مسائلی همچو تروریسم یا بحرا اخالقی بشری و ب قورکلی درباره مدیریت شالشها و
بحرا ها می تواند کارآمد باشد یا خیر .سنهوویچ در ایلن مقالل ابتلدا بل مفلاهیم مهلم اندیشل
گاندی همچو ساتیا (هقیقت) و آهیمسا (علدم خشلونت) ملیپلردازد و سلپس بلا تأکیلد بلر
جنی های مختلف اندیش گاندی و مفاهیم کلیدی آ در پی پاسخی برای پرسش اصللی مقالل
خویش است و ثابت میکند ک هتی اگر ب نظر خیلی از اتلراد اندیشل هلای گانلدی انتزاعلی و
آرما گون ب نظر برسند باز هم برای بحرا های هاضر میتوانند راهگشا باشند.
کتاب «هند پس از گاندی» نوشت رامچاندرا گوها ب مشهالت و شلالشهلای سیاسلی هنلد
پس از گاندی پرداخت است .گوها در کتاب خود سعی دارد تاری ،هند را ب گون ای توضیح دهلد
ک مسائل امروز هند را بتوا ب خوبی شناخت .این کتاب ب سلا ،هلای پلس از نهلرو ،تغییلر و
تحو ،در سیاست ،اقتیاد ،زبا و همچنین ب دالیل بقای هنلد پرداختل اسلت .نویسلنده ایلن
کتاب سعی کرده است بینش ارزشمندی را درباره تجرب هند ب مخاقب بدهد .همچنین ،گوهلا
با اشاره ب جنیش آزادی در هند ب بررسی استقال ،،همگرایلی ههوملتهلای شلاهزادهنشلین،
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تدوین قانو اساسی هند و تجرب تأسیس یک ههومت لییرا ،دموکراسی میپلردازد .ملیتلوا
گفت ک گوها در کتاب خود کمک تراوانی ب شناخت اندیش و ماهیت هند کرده است.
کتاب «تعیینکنندگی اقتیاد سیاسی در شهلدهی سیاست خارجی شین ،هند و جمهلوری
اسالمی ایرا » اثر محمود خانی جوی آباد است .ایشا در این کتاب با توج بل عاملل اقتیلاد
سیاسی ،تحوالت جدید هند را بررسی و مهالع کرده اند .در قسلمت اقتیلاد سیاسلی سیاسلت
خارجی هند ایشا در ابتدا تعامل اقتیاد و سیاست در هند و سپس تعامل امنیت و ترهنل در
هند و در آخر ب تعامل شش مؤلف اقتیاد سیاسی جهانی با اقتیاد سیاسلی هنلد ملیپردازنلد.
نهت هائز اهمیت این کتاب نیاز هند ب تغییر سیاست خارجی پس از سقوط شوروی است .ایلن
نیاز با توج ب شرخش پارادایمی و گفتمانی ک هند داشت است در انجام ایلن پلژوهش بسلیار
کمک کرده است.
وینایاک دامودار ساوارکار 1در رسلال خلود کل در سلا 1623 ،ابتلدا بلا عنلوا «ملزوملات
هیندوتوا» منتشلر کلرد و سلپس در سلا 1629 ،آ را بل عنلوا «هینلدوتوا :هنلدوی واقعلی
کیست؟» تغییر داد از واژه هیندوتوا بلرای توصلیف کیفیلت هنلدی بلود اسلتفاده ملیشلود.
هیندوتوا ،ایدئولوژی است ک ب دنیلا ،تیلدیل هندوسلتا بل یلک کشلور هنلدوها و اسلتقرار
هژمونی و روش زندگی هندوها است .ساوارکار در این رسال هندوئیسم را هویت قومی ،ترهنگی
و سیاسی می داند .قی باور سلاوارکار ،هنلدوهای واقعلی کسلانی هسلتند کل هنلد را بعنلوا
سرزمینی ک اجداد آ ها در آ زندگی میکردند و نیز سرزمینی ک دیلن آ هلا در آنجلا آغلاز
شد ،در نظر میگیرند و در این معنا است ک او از ایجلاد یلک دوللت هنلدو همایلت ملیکنلد.
ساوارکار هم ادیا هند را در اصهالح (هندوئیسم) میگنجاند و ششمانلداز خلود را از (هینلدو
راشترا) ب معنای (ملت هندوستا ) بعنوا (آخاند بهلارات) بل معنلای (هنلد یهپارشل ) تغییلر
میدهد .این رسال از آنجا برای این مقال مهم است ک سلاوارکار و اتهلارش بل یلک نلوع پلدر
معنوی هزب بی جی پی هستند و مهمترین رقیب گفتمانی گاندی ب هساب میآیند.
 -2چهارچوب نظری
تحلیل گفتما انتقادی روشی برای پژوهشهای کیفی است کل بل لحلا تلسلفی میتنلی
برساختگرایی است و با تأکید بر عاملیت انسانی ،واقعیت را ب سازههای انسانی تقلیل میدهلد.
. Vinayak Damodar Savarkar
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بللا بررسللی آراء متفهللرا هللوزه گفتمللا شناسللی ،نظری ل الکللال 1و شللانتا ،موت ل  2بهتللرین و
کارآمدترین نظری برای یاتتن پاس ،مستد ،برای سؤا ،مقال ب نظر رسید؛ زیرا این دو ،نظریل
گفتما را ک ریش در زبا شناسی داشت ،ب عرص ترهن  ،سیاسلت و اجتملاع آوردنلد .ایلن
موضوع بر اسا تحلیل گفتما  ،یعنی نقش معنیدار اعما ،اجتملاعی و اندیشل هلا در زنلدگی
سیاسی ک برگرتت از آرای الکال و موت و میتنی بر رهیاتت ترهنگلی انتقلادی گفتملا اسلت،
بررسی خواهد شد.تعاریف مختلفی از گفتما ارائ شلده اسلت .بعنلوا نمونل  ،یورگنسلن ایلن
تعریف را ارائ ملیدهلد « :گفتملا روشلی ویلژه بلرای شلرح داد جهلا و درک آ اسلت».
(یورگنسن و همهارا )1396:17 ،
میشللل توکللو نیللز تعریفللی دیگللر ارائل مللیدهللد« :گفتمللا از تعللداد محللدودى از اههللام
تشهیلشده ک برایشا تعدادی از شرایط وجودى میشود( ».سلهانی)1394:42 ،
تعریفی ک ترکالف از تحلیل گفتمانی ارائ میکند« :گفتما از نظر ملن مجموعل بل هلم
تاتت ای از س جز عمل گفتمانی ،عمل اجتماعی و خود متن میدانم و برای تحلیل یک گفتما
خا باید هرکدام از این س و روابط آ ها را تحلیل کرد»( .ترکالف.)1376:67 ،
گفتما از دیدگاه میشل توکو ،دربرگیرنده نشان های زبلا شناسلان و غیلر زبلا شناسلان
است ک عالوه بر زبا  ،بله کل هوزه اجتماعی انسا را شلامل ملیشلود و در هلالی آ را بلر
سوژه تحمیل میکند ک ب تولید نظامی از هقیقت 3نیز می پردازد.با تهی بر دیدگاه توکلو و بلا
بازخوانی نظری های اندیشمندانی مانند لها  ،بارت ،مارکس ،گرامشى ،سوسور و دریدا ،درنهایت
ارنستو الکال و شنتا ،موت  ،نظری گفتمانی را ب تمامی امور سیاسی و اجتماعی بسط داده و بل
این نظری انسجام بخشیدند .بنا بر دیدگاه الکال و موت  ،گفتما ها تیور ما از جهلا و هقیقلت
را شهل میدهند و تنها در درو ساختهای گفتمانی است ک میتوا امور اجتماعی و سیاسی
و ب قورکلی جها هقیقت را درک کرد.اگر قید استفاده از الگوی تحلیل گفتمانی الکال و موت
را در میاهث سیاسی داریم بایستی بر شند محور تأکید و تمرکز شود :شناسایی تضلای تخاصلم
و ترآیند غیریت سازی بین گفتما ها ،نقش سوژگی سیاسلی و رهیلرا در پیلدایش و عینیلت
یابی گفتما ها ،دا ،مرکزی ،مفیلبندی و شگونگی همنشینی نشان هلا در گفتما .گفتملا هلا
همواره بواسه «دشمن» هویت پیدا ملى کننلد و نظلام معنلایى خلود را بلر اسلا آ تنظلیم
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مىکنند .وجود گفتمانى ک مهلقاً ب تنهایی بلر جامعل اى هلاکم باشلد بلر اسلا ایلن نظریل
امها پذیر نیست و نمىتوا سیر تحو ،یک گفتما یا نظام معنایى آ را موردبررسلی قلرارداد
مگر آ ک آ را در مقابل یلک دشلمن قلرارداد .بلر اسلا نظریل گفتملا  ،تملامى تحلوالت
اجتماعى هاصل منازعات معنایى میا گفتما هاست .گفتما ها همواره در تلالش بلراى هفلظ
معناى «خودى» و قرد معناى «دیگرى» مىباشند.
 -3مناظرههای شکلگرفته در سیاست خارجی هند پس از گاندی
در هند شندین دیدگاه رقیلب در ملورد نقلش کشلور در سیسلتم بلینالملللی وجلود دارد.
اخالق گراهایی ک دیدگاه نهرویستی دارند و بر این باورند کل هنلد بایسلتی بلر اسلا اصلو،
اخالقی ک گاندی ترسیم کرده بود در سیستم بین المللی رتتار نمایند و ب یک الگلوی اخالقلی
برای دیگر کشورهای جها تیدیل شلوند و بلرای شلهلگیلری یلک نظلم عادالنل و منیلفان
بینالمللی تالش نمایند .دیدگاه دوم ملیگرایی هندو است .باور ملیگرایی هندو ایلن اسلت کل
هند باید با اتزایش قدرت اقتیادی و قدرت نظامی ،شهوه گذشت خود را اهیا کند .مللیگرایلی
همچنین بر شهوتایی تضیلتهای هماسلی جامعل هنلد تأکیلد دارنلد .دیلدگاه سلوم ،دیلدگاه
رئالیسم است .رئالیسم بر این باور است ک قابلیتها و رتیتهای اقتیادی و نظامی هنلد بایلد
اتزایش یابد و هند با اتها ب تواناییهای اقتیادی و نیروی دتاعی متعارف و غیرمتعارف بل یلک
قدرت بزرگ در میا دیگلر قلدرتهلای بلزرگ تیلدیل شلود .در دیلدگاه شهلارم کل دیلدگاه
لییرالیستی است و دیدگاهی جها گرایان محسوب می شود نخیگانی ک بل ایلن دیلدگاه بلاور
دارند درصدد تیدیل نمود هند ب یک قدرت بزرگ تجاری و بازرگانی هستند و بر ترصتهلای
ناشی از جهانیشد برای توسع اقتیادی هند توج مینمایند.
2
اخالقگرایی:1اخالق گرایی در سیاست خارجی هند با نلام جلواهر لعلل نهلرو و اسلتاد وی
گاندی پیوند خورده است و از آ با عنوا نهروایسم هم یلاد ملیشلود .ایلن دیلدگاه کل هنلد
می بایست در سیاست جهانی ب یک الگو و سرمش اخالقی بلرای دیگلر کشلورها تیلدیل شلود
ریش در جنیش آزادیخواهی و ضد استعماری هند دارد .جنیش ضد استعماری هند ب رهیری
ماهاتما گاندی و نهرو ن تنها برای آزادی هند میارزه می کرد بله میارزه با توسل ب خشلونت را
منز نموده بود و آهیمسا را بعنوا شرا راهی برای جنیش آزادیخلواهی در نظلر گرتتل بلود.
. Moralisation
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میارزه جنیش ضد استعماری هند ،بعد بیرونی و بینالمللی نیز داشت .در این جنیش ،گانلدی و
بعد از او ،نهرو ب تیز از وی از عدالت بلین الملللی و تسلاوی کشلورها و هل تعیلین سرنوشلت
دولتها و نفی سله کشورها بر یهدیگر همایت میکرد .باور غالب جنیش ضد اسلتعماری هنلد
برابری تمام جوامز انسانی بود .هنگامیک هند از استعمار بریتانیا رهلایی یاتلت و بل اسلتقال،
رسید اخالقگرایا  1برای هند نقش یک بازیگر اخالقی در سیاست خارجی قائلل شلدند .آ هلا
سعی داشتند ک روح اصو ،میارزاتی ماهاتملا گانلدی یعنلی اصلل علدم خشلونت را بل هلوزه
سیاست بینالمللی تسری دهند(Gandhi, 1968: 256) .
شگونگی بهارگیری اصل عدم خشونت در سیاست خارجی دولت ها و در عرص بین الملللی
دقیقاً توسط گاندی مشخص نشده بود اگرش همواره اصولی را ب صلورت کللی ،آ هلم تقلط
برای سیاست خارجی هند مهرح کرده بود اما امها عملی بود این اصل توسط گاندی برای
تعامالت بین المللی ،ترصت آزمو ن یاتت بود .بعد از گاندی و در مقابل اخالق گرایلا  ،کنگلره
هند ،معتقد بود ک هند سازمانی برای هفا ت از صلح جهانی نیست و اصل عدم خشلونت را
ب شیوه ای ک در میارزات ضد استعماری هند بهار گرتت شلده بلود را در عرصل بلینالملللی
ناممهن می دانست؛ اما اخالق گرایا تأکید داشتند ک هند می بایست در برابر الگوی غربی بل
یک الگوی مستقل و بدیل در سیاست خارجی دولت ها و جوامز تیدیل شوند .آ ها بر میلراد
ترهنگی و تملدنی هنلد بعنلوا کشلوری وسلیز و متنلوع بلرای تلرویم صللح و همزیسلتی
مسالمت آمیز کشورها در عرص بین المللی تأکید می کردند .جواهر لعل نهرو اولین نخست وزیر
هند سعی داشت ک اخالق را ب هوزه سیاست خلارجی هنلد تسلری دهلد و در ایلن راسلتا
اصولی هداقلی از همزیستی مسالمت آمیلز مشلخص کلرد (Nehru, 1961: 26) .ایلن اصلو،
معیارهای هداقلی بودند ک از روی های گذشت و تاری ،هند الهام گرتت بودند .از آنجایی کل
اصل ه تعیین سرنوشت جزو اصو ،اساسی میارزات ضد استعماری هند بود اخالق گرایا بر
آزادی عمل هند در هوزه سیاست خارجی تأکید می نمودند .در واقز ،پس از پیروزی میارزات
ضد اسلتعماری در درو هنلد ،هملایتی قلوی از آزادی عملل در هلوزه سیاسلت خلارجی و
همزیستی مسالمت آمیز کشورها شهل گرتت بلود .اخلالق گرایلا بلر ابزارهلای دیپلماتیلک و
مذاکره بمنظور هل وتیل اختالتات کشورها تأکید داشتند (Hasan, 2007: 82).نهلرو بلاور
داشت ک مناتز هند می بایست از قری سیاست همهاری بلا دیگلر دوللت هلا و خیرخلواهی
کشورها برای یهدیگر تأمین شود(Nehru, 1961: 27).
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دیدگاه اخالقگرایا از  1647در دورههای نخستوزیری جواهر لعل نهلرو و سلپس اینلدیرا
گاندی 1و راجیو گاندی 2بر سیاست خارجی هند غالب شده بلود و دیگلر دیلدگاههلا در هاشلی
سیاست خارجی هند قرار گرتت بودند.
ملیگرایی:3ملیگرایا ک با عنوا ملیگرایلا هنلدو شلناخت شلدهانلد تلا دهل  1692در
هاشی سیاسلت خلارجی هنلد قرارگرتتل بودنلد .آ هلا ناتلذترین و کهنل کلارترین منتقلدا
اخالقگرایی در سیاست خارجی هند محسوب میشوند .ملیگرایی هندو ریشل در دو اهسلا
متفاوت شرم و غرور دارد .آ ها ب گذشت تمد باستا هند اتتخار میکنند و از ایلنکل ملورد
همل نیروهای خارجی قرارگرتت و در برابر آ ها شهستخورده و سلپس بل اسلتعمار کشلیده
شدهاند اهسا شرم دارند .آ ها ب ویژه ب اسلتعمار بریتانیلا بلر شلی قلاره هنلد و پلیش از آ
جن ها و شهستهایی ک در برابر مسلمانا داشت اند توج مینمایند .آ ها باور دارند ک هنلد
باید وارد یک رستاخیز شود .رستاخیزی برای اهیای شهوه و عظمت گذشت ک ب زعلم آ هلا از
قری اتلزایش قلدرت و شلهوتایی تضلیلتهلای هماسلی جامعل هنلد قابللدسلتیابی اسلت.
)(Wallace, 1980: 618

در مغایرت با اخالقگرایا  ،ملیگراها بر سیاست خارجی تعالی تأکید مینمایند کل هلدتش
بازگرداند شهوه و عظمتی است ک در پی جن های مسلمانا و استعمار بریتانیلا علیل هنلد
ازدسترتت است .آ ها بر قابلیتهای مادی و بعد معنایی و هماسی شهوه و عظمت مللی هنلد
تأکید می نمایند و باور دارند ک هند از قری توسع اقتیادی و اتزایش قابلیلتهلای دتلاعی و
همچنین روح هماسی هنلدوها جایگلاه گذشلت اش را دگربلاره بل دسلت خواهلد آورد .آ هلا
همچنین میراد تمدنی و ترهنگی گذشت را عاملی هویتبخش ب هند میداننلد و یلک هویلت
هندو برای کشور قائل هستند(Madhav, 1966: 261).
ملیگرایا نیاز تهری هزب بهاراتیا جاناتا 4محسوب میشوند .باور عمی آ ها این است کل
عدم هشیاری هندوها نسیت ب هویتشلا بلوده اسلت کل موجلب ضلعف آ هلا در مواجل بلا
جن های مسلمانا و بریتانیای کییر شده است و هند برای ممانعلت از ضلعف و بلرای اهیلای
گذشت باشهوهش باید هویت هندو را مورد ستایش قرار دهد و ب قدرتی شهستناپلذیر تیلدیل
شود .شراک باور دارند ک جهانیا و قدرتهای خارجی برخالف باور اخالقگرایا ب استدال،های
1
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دولتهای ضعیف توج نمیکنند؛ بنابراین ،تلسف تهری ملیگرایا این اسلت کل هنلد هنگلامی
مورداهترام قرار میگیرد ک قادر ب شهست داد دیگرا باشد و اما تروتنی پیش کند .آ ها بلاور
دارند ک قانونی ک اسا روابط خارجی هند را تعیین میکنلد قلانو جنگلل اسلت و در عرصل
بینالمللی قدرتمندا آنچ را ک میخواهند کسب مینماینلد و دوللتهلای ضلعیف آنچل را کل
دارند نیز از دست خواهند داد مگر اینک قدرتمند شوند(Schweller, 2011: 291).
در عرص عمل دیدگاههای ملیگرایا با پارادوکس هایی اساسلی مواجل ملیشلود .اتلزایش
منابز مادی قدرت ضرورتهایی دارد ک تضیلتها و مشخی های عناصر هویتبخش ب هندوها
را دستخوش تغییر و تحو ،مینمایند .آ هلا از قرتلی خواسلتار اتلزایش منلابز ملادی قلدرت
کشورشا هستند و از قرتی اتزایش این منابز مسلتلزم سیاسلتهلایی اسلت کل بل تحلو ،و
دگرگونی در ارزشها و میراد ترهنگی هند منجر میشود .آ ها هم نگرا وضعیت ملادی هنلد
هستند و هم نگرا وضعیت ارزشهای غیرمادی و ترهن و میرادهای گذشت شا هستند .بلر
این اسا  ،با تردید ب مدرنیزاسیو مینگرند اما از سویی برای توانمند نملود هنلد و اهیلای
شهوه و عظمت ازدسترتت گذشت  ،ناگزیر از مدرنیزه کرد کشور هستند.
لییرالیسم:1لییرا ،ها در قو ،ده گذشت در هند رشد یاتت اند .پلس از بلیش از سل دهل
غلی رهیاتت اخالق گرایلا بلر سیاسلت خلارجی هنلد ،مشلخص شلد کل آ هلا نملیتواننلد
همایتهای کاتی بینالمللی را برای ترویم رتتار یا الگوی اخالقی در روابلط بلینالملللی کسلب
نمایند .لییرا ،ها دیدگاهی جهانگرایان دارند .هدف و خواست آ ها توسع هم جانی اقتیادی و
اجتماعی و سیاسی هند است .باور آ ها این است ک توسع اقتیلادی و اجتملاعی ملیبایسلت
هدف هند در سیاست خارجی باشد و هند در عرص بینالمللی بعنلوا یلک کشلور توسلع گلرا
عمل نماید.آ ها برخالف اخالقگرایا و برخالف ملیگراها توسع را بر مسئولیتهای اخالقلی و
یا بر اتزایش نیروی نظامی و اهیای شهوه گذشت ترجیح میدهند .از نظر آ ها توسع اقتیادی
و اجتماعی هدف است ن وسیل ای برای اتزایش قدرت مللی و یلا اهیلای شلهوه گذشلت هلای
تاریخی و دستیابی ب این هدف مستلزم گسترش روابط دهلینو با کشورهای توسع یاتت است.
ب باور آ ها هند برای رتاه شهروندانش ناگزیر از جذب منابز سلرمای خلارجی و تنلاوریهلای
مدر و زیرساختها و گسترش مراودات با بازارهای جهانی است .آ ها بسط ارزشهلای لییلرا،
و هقوق بشری و ن ارزشهای هندو را موردتوج قرار میدهند(Mohan, 2003: 13).
. Liberalism
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لییرا ،ها باور دارند ک ارزش رتاه اقتیلادی و اجتملاعی بیشلتر از رتتلار میتنلی بلر اصلو،
اخالقی است و نمیتوا اصو ،انتزاعی اخالقی را سرلوه سیاست خارجی قرار داد؛ اصلولی کل
ارزیابی دستاوردهایشا برای کشور دشوار است .ناکامی الگوی شلی سوسیالیسلتی اقتیلادی و
تروپاشی شوروی در ده  1662مواضز و دیدگاههای لییرا،هلا را تقویلت نملود.آ هلا نگرشلی
جها گرایان دارند و ترصتهایی را ک جهانیشد برای توسع و رتاه هند ایجاد کرده اسلت را
مورد تأکید قرار می دهند و باور دارنلد کل اتلزایش رونل و شلهوتایی اقتیلادی هنلد موجلب
گسترش همهاریهای بینالمللی با همسایگا دور و نزدیلک ملیشلود و از شلدت تلنشهلا در
سیاست خارجی هند میکاهد .بر اسا دیدگاه لییرا ،ها ،دیپلماسی اقتیادی بهترین ابزار برای
تعامل با دیگر کشورهاست شراک وابستگی متقابل اقتیادی دیگر کشورها را نسیت ب شالشهلا
و نگرانیهای هند هسا مینماید و ب ناگزیر آ ها ب آسیبپذیریهلای هنلد توجل خواهنلد
نمود(Gupta, 2012: 283).
لییرا ،های هند باور دارند ک گسترش روابط بازرگانی با همسایگا ازجمل شین و پاکستا
موجب میشود ک آ ها در محاسیاتشا ب مناتز ناشی از دوستی و همهاری با هند بنگرند .بلر
اسا دیدگاه لییرا،ها ،هند وارد همهاریهای گسترده تجاری و بازرگانی با سلنگاپور ،تایلنلد و
شماری دیگر از کشورهای آسیایی شده است .در این راستا ،هنلد تلالش نملوده اسلت کل وارد
همهاریهای گسترده با آ س آ  1شود.
واقزگرایی:2رئالیست ها بعنوا یک گروه تأثیرگذار بر سیاست خارجی هند پس از پایا دوره
غلی ملی گرایا و پایا ساختار دوقهیی عیر جن سرد و بهور مشخص از اواخلر دهل 1662
اهر شدند .دغدغ آ ها تیدیل هند ب یک قدرت بزرگ در میا سایر قدرتهای بزرگ اسلت.
برای رئالیست ها تیدیل شد هند ب یک قدرت بزرگ تحق خواست ای قابللانتظلار و قییعلی
است .آ ها ب توسع اقتیادی و نظامی هند بعنوا ابزاریهلایی بلرای کسلب وضلعیت قلدرت
بزرگ مینگرند و در این راستا ،نسیت ب گسترش روابط سیاسی هند با ایاالتمتحده خوشبین
هستند .از منظر آ ها آمریهلا قدرتمنلدترین دوللت در جهلا کنلونی اسلت و آمریهلا منلاتعی
مشترک در مهار شین و رویارویی با اتراط گرایی اسالمی در جنوب آسیا دارنلد.هر کلدام از ایلن
دیدگاهها در بره ای خلا بلر سیاسلت خلارجی هنلد غاللب شلده انلد و بعنلوا یلک عاملل
تعیین کننده در کنار سایر عواملل سیاسلت خلارجی کشلور را تعیلین نملوده و شلهل دادهانلد.
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اخالقگرایی تا ده  1692بر سیاست خارجی هند غالب بود و اما این دیدگاه شهسلتخلورده و
ب هاشی راندهشده است و دیدگاههایی دیگر منا رههای سیاست خارجی هند را پس از جنل
سرد شهل دادهاند.
در ادام ب بررسی تحو ،تاریخی سیاست خارجی هند با توج ب دیدگاهها و رهیاتلتهلای
شهارگان اخالقگرایی ،ملیگرایی ،رئالیسم و لییرالیسم پرداخت خواهد شد.
تحول تاریخی
جلواهر لعلل نهلرو نخسللتوزیلر هنلد (از  1647تلا  )1665اخللالقگلرا و درواقلز پیشللوای
اخالق گرای سیاسی در سیاست خارجی هند بود .نهرو دیدگاه خا خلود را در ملورد سیاسلت
خارجی و نقش هند در جها سیاست داشلت و از سیاسلت خلارجی دوره وی ،غالیلاً بلا عنلوا
نهروایسم یاد می شود .اصل عدم تعهد ،اصل مهمی بود ک نهرو در سیاست خارجی مهرح کلرد.
هدف از این اصل ،هفظ استقال ،و اجتناب از وابستگی هند ب قدرت های بلزرگ بلود .در پرتلو
ایللن اصللل هنللد بعللد از  1647بللر صللیانت از آزادی عمللل در سیاسللت خللارجی تأکیللد
داشت(Tanham, 1992: 53).
هند هنگامی ب استقال ،رسید ک جها  ،بین دو محور اتحادها هو ،دو قدرت بزرگ یعنلی
ایاالتمتحده و شوروی در ها ،تقسیم شد بود و هر کدام از این قدرتها برای کسب متحلدا
بیشتر با یهدیگر رقابت میکردند .ایاالتمتحده و شوروی ب هند بل عنلوا یهلی از هلوزههلای
کشمهش در بین سرمای داری و سوسیالیسم مینگریسلتند .باورهلای اخلالقگرایلا  ،هنلد را از
ورود ب رقابتهای تنگاتن امنیتی بر هذر میداشت و درهالیک الزاملات بیرونلی و تشلارهای
ساختاری هند را ب سوی سیاست اتحاد و ائتالف سوق میداد میراد میلارزات ضلد اسلتعماری،
پیوستن هند ب قدرتهای بزرگ خارجی را منز میکرد .هند برای پیوستن ب ایلاالتمتحلده و
یا شوروی برای مواجه با تهدیداتی ک از جانب پاکستا و شین متوج اش میشد تحت تشلار
بود و تشارهای بیرونی و خواست ها و تمایالت درونی بر سیاست خارجی هند تأثیر میگذاشلت.
)(Brobst, 2005: 28

برخالف ضرورت های ژئوپلتیک ،هند از متعهد شد ب شوروی یا ایلاالتمتحلده خلودداری
میکرد .نهرو تمایلی برای پیوستن ب قدرتهای بزرگ نداشت ،ب عالوه تحت تأثیر میارزات ضلد
استعماری شنین سیاست اهتمالی با همایت داخلی مواج نمی شلد .نهلرو معتقلد بلود متعهلد
شد ب یهی از دو قدرت بزرگ موجب سلب آزادی عمل هند در سیاست خارجی شلده و هنلد
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را وارد رقابتهای تنگاتن امنیتی با اردوگاههای رقیب میکند ک موجب اتلزایش هزینل هلای
نظامی هند می شد و از سویی با اصل عدم خشونت و همزیستی مسالمتآمیلز انهیلاق نداشلت.
ایده استقال ،و خودمختاری ،سن بنای ذهنیت و نگرش نسلهایی از هند را شهل ملیداد کل
تا پیش از  1647درگیر میارزات ضد اسلتعماری علیل بریتانیلا شلده بودنلد .نگلرشهلای ضلد
استعماری ضد امپریالیستی در دوره جواهر لعل نهرو بر ساختارهای بوروکراتیک و تیمیمگیلری
هند غالب شده بود (Mohan, 2004: 31).نیروهایی ک در ایلن دوره در مراکلز تیلمیمگیلری
غالب بودند ب اتحادهای بینالمللی ب مااب ابزارهایی برای کنتر ،قدرتهای بزرگ بر کشورهای
کوشکتر و بازگشت هند ب دوره تل ،استعمار مینگریستند(Tanham, 1992: 61) .
نهرو در دوره میارزات ضد استعماری و پس از آ باور داشت ک خوداتهلایی تنهلا شلیوهای
است ک هند از قری آ می تواند امنیت ملی خود را تأمین کند و از قدرتهای اسلتعمارگر در
اما باشد .نهرو باور داشت ک امور جهانی تحت استعمار و سیاستهای استعماری قلدرتهلای
بزرگ قرارگرتت است .وی علت اصلی جن را تالش قدرتهای بزرگ بلرای سلله بلر جهلا
میدانست و باور داشت ک متعهد شد ب شوروی و یا ایاالتمتحده آمریها در واقز تیدیل هنلد
ب یهی از اقمار تحت سله ابرقدرت شرق یا غرب اسلت و بلر ایلن اسلا انلزوای هنلد را بل
وابستگی ب قدرتهای بزرگ ترجیح میداد و برای صیانت از استقال ،هنلد در جهلا دوقهیلی
سیاست عدم تعهد را برگزید و در رابه با قلدرتهلای بلزرگ و تعارضاتشلا اعلالم بلیقرتلی
کرد(Nehru, 2004: 40).
هساسللیت و تعهللد نهللرو بل اسللتقال ،و خودمختللاری هنللد بللیش از تعهللد وی بل اصللو،
دموکراتیک بود .نهرو ب خوبی آگاه بود ک اجتناب از پیوستن بل یهلی از دو قهلب بل معنلای
ضعف نسیی نظامی هند در برابر رقیای استراتژیک هند یعنی شین و پاکستا خواهلد بلود .املا
میراد قوی ضد استعماری ،مقاومت هند را در برابر تشارهای ساختاری نظام بینالمللل اتلزایش
داده بود .نهرو انزوای بینالمللی و ضعف نظامی را ب ورود ب یهلی از دو اردوگلاه شلرق و غلرب
برتری می داد .اتزایش تشارهای ناشی از یهپارشگی سرزمین اصلی شین در  1646تحت سلله
هزب کمونیست ب رهیری مائو از سویی و رقابتهای پاکستا و پیوند تنگلاتنگش از قرتلی بلا
شین و از قرتی با ایاالتمتحده شالشهایی برای سیاسلت علدم تعهلد هنلد ایجلاد نملود و در
نهایت موجب انحراف هند از یک سیاست عدم تعهد شد و دهلینو ب نلاگزیر بل سلوی شلوروی
متمایل شد(Tharoor, 1982: 41).
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گرش در ده  1672و  1692در پی تشارهای بیرونی هند از سیاست علدم تعهلد منحلرف
شد اما ایندیرا گاندی نیز ب قدرت های بزرگ با بدگمانی ملی نگریسلت بل شلهلی کل شلک و
تردیدش در مورد نیات و مقاصد ایاالتمتحده بیشتر از شک و تردید در مورد نیات شوروی بلود.
در پی اتزایش نگرانیهای هند از سوی شین و پاکستا ایندیرا گانلدی توانلایی نظلامی هنلد را
تقویت نمود برخی از پژوهشگرا از این سیاست با عنوا نهروایسم نظامی یلادکردهانلد .گانلدی
هم شو پدر در دوره نخستوزیریاش نفوذی تعیین کننده بر سیاست خلارجی کشلور داشلت.
وی تأکید داشت ک ایده اش برای هند ایده آزادی ب منزل خوداتهایی اسلت و بلاور داشلت کل
هند نیاید علی یک اردوگاه ب اردوگاهی دیگر بپیوندد.دوره نخستوزیری گانلدی در  1677بل
پایا رسید و تا  1692ک دوباره ب قدرت رسید اهزاب ائتالتی اداره کشور را بر عهده داشلتند.
در این مدت س سال نیز استراتژی کال سیاست خارجی هند تغییلر نهلرد .از  1677تلا 1676
وزیر امور خارج اتا ،واجپایی 1بود ک بعدها ب نخسلتوزیلری رسلید .واجپلایی در آ هنگلام
نگرشهای ضد استعماری و ضد امپریالیستی علی قدرتهای بزرگ داشت و بر این باور بود کل
کشوری بزرگ شو هند نمی بایست ب اردوگاه شرق یا غرب بپیوندد؛ بله هند با همگا متحد
خواهد بود .باور واجپایی ایلن بلود کل اصلو ،سیاسلت خلارجی هنلد از اصلو ،میلارزات ضلد
استعماری ناشی میشود و در مخالفت با سله خارجی است(Vajpayee, 1977: 38).
ایندیرا گاندی دوباره از 1692تا  1694نخستوزیر هند شلد و در ایلن شهلار سلا ،هماننلد
گذشت  ،هند سیاست عدم تعهد را ادام داد .راجیوگاندی پسر گاندی پلس از او در سلا1694 ،
نخست وزیر شد .وی برخالف ایندیرا گاندی بر سیاست خارجی متمرکز شد .راجیو گاندی بلرغم
تمایلش ب مدرنیزاسیو در سیاست خارجی شیی بل پیشهسلوتانش موضلزگیلری ملیکلرد و
موضزگیری هایش در زمین ضرورت خلز سالح هست ای ،عدم خشونت و تأکید بر تاری ،باشهوه
هنللد تمللایز شنللدانی بللا سیاسللتهللای نهللرو و اینللدیرا گانللدی نداشللت.راجیو گانللدی هماننللد
پیشهسوتانش نظم موجود بین المللی را نامشروع خوانده و اصو ،تحمیلی قدرتهلای بلزرگ در
امور بینالملللی را نملی پلذیرتت .در قلو ،شهلار دهل پلس از اسلتقال ،هنلد ،جهلا بینلی و
دیدگاه های نخیگانی ک بر سیاست خارجی هند غالب شلده بودنلد تحلت تلأثیر میلارزات ضلد
استعماری شهل گرتتل بلود .تحلت تل أثیر مسلئل اسلتعمار دیلدگاه نهروایسلم بل ضلدیت بلا
سیاست های هژمونیک قدرت های بزرگ گرایش پیدا کرده بود .اخالقگرایی ک تا پایلا جنل
. Atal Bihari Vajpayee
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سرد بر سیاست خارجی هند غالب بود مشروعیت نقش قدرت های بزرگ در تعیین امور سیاسی
بین المللی با اتها ب قدرت نظامی ،صنعتی و اقتیادیشلا را بل شلالش ملیکشلید .از سلویی
هضور قدرت های بزرگ در آسیای جنوبی برای دهلینو تداعیکننده شیوه نلوینی از اسلتعمار و
امپریالیسم بود .گرایش غالب در سیاست خارجی هند در دوره پس از استقال ،ایلن بلوده اسلت
ک امور تأثیرگذار بر مناتز هیاتی ملی اش را تار از نقش و نفوذ قدرتهای بزرگ سلاما دهلی
کند .پیدایش ساختار دوقهیی همزما با استقال ،هند موجب تقویت گرایش نخیگا بل اقلدام
مستقل در هوزه سیاست خارجی شد(Rana, 1976: 44).
واکنش هند ب ساختار دوقهیی تقویت سیاست عدم تعهد بود .عدم تعهد سپس ب مفهلومی
خوشایند برای دیگر جواملز تلازه اسلتقال ،یاتتل از اسلتعمار تیلدیل شلد و هنلد الهلامبخلش
دولتهایی شد ک نسیت ب ورود ب اردوگاههای شرق و غرب بیمیلل بودنلد و تحلت تلأثیر آ
یک جنیش بینالمللی عدم تعهد از اواخر ده  1652در عرص بینالملللی شلهل گرتلت .علدم
تعهد ب این معنا بود ک هند و دیگر دولتهایی ک ب تأسی از هنلد سیاسلت علدم تعهلد را در
هوزه سیاست خارجی اعالم کرده بودند در هوزه سیاست خلارجی بلدو مداخلل قلدرتهلای
بزرگ تیمیمگیری نمایند .نهرو در  1647اعال داشت بود ک «سیاست علدم تعهلد پرهیلز از
سیاست قدرت و عدم الحاق ب شرق یا غرب علی دیگری است .ما باید بلا هلر دو بللوک روابلط
دوستان داشت باشیم و درعینها ،ب هیچکدام وابست نیاشیم(Nehru, 1961: 332)».
نتیج یا پیامد ترعی این سیاست در سیاست خارجی هند ،اجتناب از پیوسلتن بل سیسلتم
اتحاد قدرتهای بزرگ شرق و غرب بود .هند بازگشت ایاالتمتحده و شوروی ب آسیای جنلوبی
را در شارشوب نظام اتحادهای بینالمللی ،تالشهای نو استعماری و نو امپریالیستی قلدرتهلای
بزرگ تلقی می نمود .هند در قلو ،جنل سلرد موتل نشلد کل آسلیای جنلوبی را از هضلور
قدرتهای بزرگ میو نماید .از سا 1647 ،ک پاکسلتا تجزیل شلد و اعلالم اسلتقال ،کلرد
اسالمآباد برای موازن در برابر هند روابط نزدیهی با آمریها برقرار کرد و دو سا ،بعد از آ یعنلی
در سا 1646 ،ک شین تحت رهیری مائو یهپارش شد اسالم آباد روابط نزدیهلی نیلز بلا شلین
برقرار نمود .این تحوالت بیرونی سیاسلت علدم تعهلد هنلد را در عیلر جنل سلرد بلا تلراز و
نشیبهایی همراه نمود (Pant,2009: 22 (.پاکستا اندک زمانی پلس از اسلتقال ،و جلدایی از
هند ،پیما دتاعی دوجانی اسالمآباد و واشلنگتن را امضلا نملود .سلپس بل سلیتو 1و در سلا،
. SEATO
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 1655ب پیما بغداد پیوست .با پیوستن عملی پاکستا ب نظام اتحادهای آمریهایی در آسلیا،
شالشهایی برای سیاست خارجی هند ب وجود آملد.از سلویی اخلالقگرایلا بل علدم تعهلد و
هل وتیل مسالمتآمیز اختالتات اصرار می نمودند و از سویی تشارهای محلیط بیرونلی در پلی
سیاست های همسایگا یعنی پاکستا و شین بر هند بیشتر میشد .عالوه بلر پاکسلتا  ،شلین
نیز دارای اختالتات مرزی با هند بود .انقالب و میارزات ضد استعماری شین ب رهیلری ملائو در
 1646ب پیروزی رسید .انسجام خاک اصلی شین و اتزایش توانایی نظامی این کشور بویژه پس
از کسب سالحهای هست ای و کرسی دائمی و برخورداری از وتو در شورای امنیت سازما مللل
بر تواز قوا در آسیا تأثیر گذاشت .از  1646پهن وارد همایت سیاسی و تجهیزاتلی از پاکسلتا
شده و پیوندهایش با اسالمآباد ،ب مسئل ای برای سیاست خارجی هند تیدیل شد .بویژه پلس از
شورش تیت در  1656و همایتهای هند از داالیی الما 1تنشهای هند و شلین اتلزایش یاتلت
ک در  1662ب یک نیرد خونین منجر شد(Madhav, 1966: 34).
تحول در سیاست خارجی هند
از ده  1662مجموع ای از عوامل در سلهح درونلی و منهقل ای و سلهح جهلانی موجلب
تحو ،در سیاست خارجی هند شد .در سهح جهلانی ،شلوروی بل تروپاشلی رسلید و سیسلتم
دوقهیی با رقابت های امنیتی عیر جن سرد جای خود را ب یک تکقهیلی آمریهلایی داد .در
سهح منهق ای شین در پی سیاست درهای باز و از دوره دن شیائوپین  2ب اقتیادی پویلا بلا
نرخ باالی رشد اقتیادی تیدیل شد .در سهح درونی هند ،الگوی اقتیلادی کشلور بلا بحلرا و
ناکامی بزرگی مواج شده بود و اعتیار خلود را از دسلت داده بلود .در هلوزه سیاسلت خلارجی
کشور نیز ،اخالقگرایا همایت هلای گذشلت مردملی خلود را از دسلت داده بودنلد .در شنلین
وضعیتی دیدگاه های جدیدی در خیلو سیاسلت خلارجی هنلد رشلد یاتتنلد و بلر سیاسلت
خارجی کشور غالب شدند ک بر اسا مجموع این عوامل ،سیاست خارجی هند پلس از پایلا
جن سرد وارد یک دوره انتقالی شده است .یک اجماع کللی در درو سیاسلت خلارجی هنلد
شهلگرتت است ک اخالق گرایی رهیاتتی نامناسلب بلرای راهنملایی سیاسلت خلارجی اسلت.
مللیگرایللی ،واقلزگرایللی و لییرالیسلم رهیاتللتهلایی هسللتند کل پللس از جنل سللرد تللأثیر
تعیینکنندهای بر سیاست خارجی هند داشت اند(Schweller, 2011: 291) .
. Dalai Lama
. Deng Xiaoping
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هند از ده  1662دریاتت ک تداوم سیاستهای ایلدئولوژیک ،ضلربات جیلرا ناپلذیری بلر
پیهره اقتیاد کشور و در نهایت جایگاه بین المللی آ وارد کرده است و بنابراین ب سمت اتخلاذ
رویهردهای عمل گرایانل روی آورد .هنلد پلس از اسلتقال ،،هملواره سلودای برتلری را در سلر
میپرورانید و این آرما را از قری "منشور جها سوم" و سیاست "ضد امپریالیستی" پیگیری
میکرد؛ اما نتایم هاصل  ،ن تنها این انتظارات را برآورده نسلاخت بلهل هنلد را از سلایر رقیلای
منهق ای خود عقب تر نگاه داشت .در واقز ،قی این مدت هیچ ائتالف واقعلی جهلا سلومی بل
وجود نیامد ک هند ب رهیری آ نائل آید .از اوایل ده  ،1662هند سیاستهای رادیها ،دهل
 1672خود را کنار گذارده و ب سلمت سیاسلتهلای عمللگرایانل و همهلاری و همگرایلی بلا
بازارهای بین المللی پیش رتت .تحو ،در سیاست خارجی هند از هوزه سیاسلتهلای اقتیلادی
آغاز شد.الگوی اقتیادی شی سوسیالیستی هند ب بحرا کسری تراز پرداختها در سا1661 ،
منجر شده و خزان کشور از موجودی ارزی برای خرید واردات هیاتی بویژه نفلت تهلی گردیلده
بود .پس از دورهای بیثیاتی سیاسی ،مانموها سین  1ک در آ هنگام وزیر دارای هند بود ،بلا
توج ب تشارها از جانب صندوق بینالمللی پو ،،شروع ب پیش بلرد اصلالهات قراهلیشلده
برای رقابت پذیر کرد اقتیاد کشور در بازارهای جهانی کرد.سین ب منظور اتزایش صلادرات و
پر کرد مجدد ذخلایر ارزی کشلور ،اجلازه داد ارزش روپیل کلاهش یابلد .او محلدودیتهلای
سرمای گذاری خلارجی را کلاهش داد و برشیلد مجوزهلای را را کل توسلط راجیلو گانلدی
نخست وزیر هند آغاز شده بود ادام داد و در هلدود یلکسلوم صلنایز هنلد را از قیدوبنلدهای
دولتی رها ساخت .سین در برخی بخشها دارایی های دولت را ب بخش خیوصی واگذار کلرد
و هتی از بخش خیوصی برای مشارکت در همل ونقل هوایی ،انرژی و ارتیاقات راه دور کل تلا
آ هنگام منحیراً در اختیار دولت بود ب عمل آورد(Yuan, 2001: 38).
سین بتدریم تعرت های واردات غیر میرتی را ک ب قور میلانگین  97درصلد بلود بل 12
درصد کاهش داد .این امر در واقز ،رویگردانی هند از سیاسلت جانشلینی واردات بلود کل آ را
خودکفایی مینامیدند و صنایز هند را ب خرید هر ش بیشلتر نهادهلا از تولیدکننلدگا داخللی
مجیور میکرد .سین نرخ هاشی ای مالیات بلر درآملد هنلد را بل سلرعت کلاهش داد و از 63
درصد ک ههم میادره اموا ،را داشت بل  32اللی  35درصلد رسلانید .وی همچنلین مالیلات
ارزیابی ساالن ثروت را ب میزا قابلتوجهی کاهش داد و از  9درصد بل یلک درصلد رسلانید و
. Manmohan Singh
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مالیات بر امالک را نیز لغو کرد.هم این اصالهات ب همراه معاتیلت ویلژه  12سلال از مالیلات
ملی ،ب ویژه ب صنعت تناوری اقالعات هند کمک کرد .عالوه بر این ،برخی از ایالتها ،پارکهلا
و مناق تناوری نرماتزار ایجاد کردند ک شرکتهلای  ITدر آ هلا بتواننلد همل گلواهیهلای
نظارتی و مجوزها را در (یک درگاه و پنجره واهد) ب دست آورنلد تلا آ هلا را از سلرگردانی در
میا بوروکراسیهای اداری خال نماید .این آزادسازی ،ب همراه دستمزد اندک نیلروی کلار و
استعداد تنی زبا انگلیسی ،هند را ب پایتخت بلرو سلپاری در جهلا تیلدیل نملود.بل لهلف
بخشهای بزرگی از انقالب ، ITصادرات از هفت درصد تولید ناخالص داخلی در سا 1662 ،بل
رقم  22درصد در سا 2212 ،اتزایش یاتت و شرکتهای نرماتلزار کلامپیوتر و کسلبوکارهلای
خدمات صادراتی نیز بین سا،های  2224تا  2229با رقم توقالعلاده  42درصلد در سلا ،رشلد
کردند (Pandit, 2013: 88).کسبوکارهلای تنلاوری ارتیلاط ملرتیط بلا بلرو سلپاری ،یعنلی
کسب وکارهایی ک تا آ هنگام گسترش نیاتت محسوب میشدند ،هماکنو در هند هلدود 62
میلیارد دالر درآمد سالیان دارند .ایلن صلنعت نزدیلک بل  6میلیلو نفلر را بهلور مسلتقیم و
غیرمستقیم در استخدام خود دارد .گردش سرمای ساالن هند در  192 ،2212میلیارد دالر بلود
و تنها در هدود شش میلیارد دالر آ از محل کمکهای خارجی تأمینشده بود .بقی این میلل
از قری سرمای گذاری ،استقراض تجاری و پو ،ارسالی کارگرا هنلدی در خلار تلأمینشلده
است(Sikdar, 2013: 44).
پیامد هم اینها دو ده رشد شتابا هند بود ک درنتیج آ درآمد سران بر مینای قلدرت
خرید ،شهار برابر شده و ب هدود  3622دالر رسید و این رشلد ،نلرخ پلسانلداز هنلد را از 21
درصد تولید ناخالص داخلی در سا 1661 ،ک نرخی ناشیز در مقایس با استانداردهای آسلیایی
بود ،ب  34درصد در سا 2211 ،رسانید .از ابتدای ده ی  1662در هند سیاست اصالح ابتدا از
هوزه اقتیادی شروع شلد .تروپاشلی شلوروی مواضلز سوسیالیسلت هلا و قرتلدارا الگوهلای
اقتیادی بست را تضعیف نموده بود .در هند این امر موجب شد ک ناراسیمها رائو 1و مانموهلا
سین وزیر دارایی وقت و معمار بزرگ تحو ،اقتیادی کشور بتواند سیاست گشایش اقتیلادی
و تغییر جهت در سیاست کال کشور را پیش بیرند(Pandit, 2013: 66).
در عرص سیاستهای اقتیادی ده  ،1662ملا شلاهد تغییلر الگلوی اقتیلادی شلماری از
دولتها از سوسیالیسم ب اقتیاد سرمای داری بلازار بلودیم .درواقلز آغلاز دورا نخسلتوزیلری
. Narasimha Rao
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ناراسیمها رائو در  1661نقه عهفی در سیاست خارجی هند بود .جهتگیری کال هنلد از آ
هنگام دگرگو شلد .اقتیلاد بحلرا زده بسلت و میتنلی بلر جلایگزینی واردات هنلد کل تقلر
گسترده ای برای کشور ب همراه آورده بود ب تروپاشی رسیده بود.تحو ،در سیاست اقتیادی از
وزارت دارایی کابین ناراسیمها رائو آغاز شد .در قو ،دوره نخستوزیری رائو از  1661تلا 1666
هند یک تحو ،بزرگ اقتیادی را آغاز نموده بود .رائو در کنار سین برای هنلدیهلا بل عنلوا
یهی از معمارا بزرگ اقتیادی شناخت میشود .وی سیاست هرکت بل سلوی اقتیلاد بلازار را
برای اتزایش رون و شهوتایی اقتیلادی هنلد آغلاز کلرد .درنتیجل آ سیاسلت علدم تعهلد و
نگرش های ضد غربی جای خود را ب عملگرایی اقتیادی در سیاست خارجی داد و عملگرایلی
زمین گسترش روابط خارجی هند با همسایگا دور و نزدیک شرقی و غربلی را بلرای دهللینلو
تراهم کرد(Sikri, 2007: 22).
رائو برای گسترش روابط با همسایگا شرقیاش در آسیا در  1662سیاست نگاه ب شلرق را
اعال داشت ک هدف آ گسترش روابط اقتیادی هند با همسایگا دور و نزدیک شلرقی بلود.
بر این اسا هند روابط تجاریاش را با شماری از دولتهای عضو آس آ و شین گسترش داد.
سپس ،در هوزه غربی نیز روابط هند با همسایگا دور و نزدیک وارد تیل تازهای شلد .هنلد در
 1662روابط سیاسی و اقتیادی نوینی با رژیم اسرائیل برقلرار کلرد و همهلاریهلای تجلاری و
بازرگانیاش با دولتهای هوزه خلیمتار رو ب گسترش نهلاد .در دوره رائلو مسلئل پاکسلتا
همچنا نقش مهمی در سیاست خارجی هند بازی مینملود .هنلد در مواجهل بلا تلالشهلای
پاکستا برای کسب سالحهای هست ای ،تلالش هلایش را بلرای تیلدیلشلد بل یلک قلدرت
هست ای تشدید نمود .این امر بر روابط رو ب بهیود هند و دولتهای غربی ب ویژه ایاالتمتحلده
تأثیر میگذاشت .ناراسیمها رائو روی های شهار ده گذشت سیاست خارجی دولت را تغییر داده
و برخالف سیاست کال عدم تعهد یک رهیاتت مایت نسلیت بل قلدرتهلای بلزرگ در پلیش
گرتت .تحو ،در سیاست خارجی هند در تاصل  1661تا  1666ب اسلتانای پاکسلتا در سلایر
زمین ها و هوزهها آشهار و قابلمالهظ بود .روابط هند با کشورهای عضو آس آ و شین رو بل
گسترش گذاشت و در هوزه خاورمیان و سپس آسیای میان هند با تعامل بیشلتری وارد روابلط
سیاسی و اقتیادی با این کشورها شد .پس از  1666اهزاب ائتالتی بر کنگره غالب شدند و هند
سیاست گشایش اقتیادی را با شالشهایی ک ب همراه داشت بل پلیش بلرد تلا  1669کل آتلا،
بیهاری واجپایی ب نخستوزیری رسید و تا  2224میالدی نخستوزیلر هنلد بلود .در قلو ،دهل
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 1662رشد بادوام اقتیادی هند و دستیابی این کشور ب سالحهای هست ای موجب تغییر تیلویر
هند در سیاست بینالمللی شد ،از آ هنگام آشهار شد ک هند جهتگیلری کلال علدم تعهلد را
ترک نموده و جها سوم گرایی در سیاست خارجی هند رن باخت است(Mohan, 2004:132).
نقش هند در عرصل بلین الملللی و تیلور نخیگلا هنلدی از جایگلاه و ششلمانلداز آینلده
کشورشا متحو ،شده است .در  1666هنگامیک بهاراتیا جاناتلا پلارتی اکاریلت کرسلیهلای
کنگره را کسب نمود و در پی آ آتا ،بیهاری واجپایی نخستوزیر هند شد تحوالت ششمگیری
در سیاست خارجی هند رخ داده بود .هند در قو ،یک ده پیش از آ خودکفلایی اقتیلادی و
سیاست جایگزینی واردات را ترک نموده بود .سوسیالیسم و جها سوم گرایی و عدم تعهلد کل
تا پیش از این مشخی های هند محسوب میشدند کنار گذاشت شده بود و هند از کشوری تقیر
ب اقتیاد در ها ،رشد و قدرتی نو هور تیدیلشده بود)(Scot,2009:12
آتا ،بیهلاری واجپلایی سیاسلت هلای کلال شهلار سلا ،پلیش از آ را در شلرایط جدیلد
بینالمللی ادام داد .رشد هند ب ویژه تیورات پهن و واشنگتن را ب سرعت در مورد این کشلور
تغییر داد .درهالیک برخی از دولت ها همچنا بلر اسلا الگوهلای رتتلاری گذشلت بل هنلد
ب عنوا یک پیشاهن در جنیش علدم تعهلد و رهیلری جهلا سلوم ملینگریسلتند ،پهلن و
واشنگتن ب لحا هساسیتی ک نسیت ب تواز قوا در جنوب آسیا دارند تحوالت درونلی هنلد
را ب سرعت درک نموده اند .پهلن دیپلماسلی اقتیلادی را در خیلو هنلد در پلیش گرتلت و
ایاالت متحده نیز درصدد گسترش روابط با هند برآملد.رشلد شلین در آسلیا پاسلفیک اهمیلت
گسترش روابط با هند را برای ایاالتمتحلده اتلزایش ملیداد .از قرتلی هادثل یلازده سلپتامیر
نگرانی های آمریها را در مورد اتراطگرایی اسالمی در جنوب آسیا تشدید .دغدغ مشترک هند و
آمریها در خیو قالیا و سپس جن آمریها در اتغانسلتا در سلا 2221 ،زمینل را بلرای
گسترش روابط سیاسی هند و آمریها مساعد نمود و در پی آ دو کشور بل سلوی علادیسلازی
روابط هرکت نمودند .در تاصل  1666تا  2224مهمترین مسائل سیاست خارجی هند را ملوارد
ذیل شهل میداد .میارزه با تروریسم ،امنیت واردات انرژی ،دسترسی بیشتر ب بازارهای جهلانی،
کسب سرمای های خارجی ،تداوم رشد اقتیادی ،اتزایش هضور هند در سازما های منهق ای و
جهانی ازجمل تالش برای کسب کرسی دائمی در شورای امنیت سازما ملل ،گسترش روابط با
کشورهای مختلف ب ویژه دولتهای آسیای جنوبی و آسیای جنوب غربی و بهیود روابط با غلرب
ب ویژه ایاالتمتحده ک در پی آزمایش هست ای هند در  1669با شالشهلای جدیلد علالوه بلر
میرادهای گذشت مواج شده بود(Palit, 2009: 138).

گفتمان سیاست خارجی هندوهای افراطی 11/

آتا ،بیهاری واشپایی و هزبش یعنلی هلزب بهاراتیلا جاناتلا در انتخابلات  2224نتوانسلتند
نسیت الزم کنگره را برای کسب نخستوزیری ب دسلت آورد .ایلدئولوژی و سلازما دهلی ایلن
هزب ب شالش کشیده شده بود .گرش آتا ،بیهاری واشپایی رهیر این هزب دارای گرایشهلای
معتدلی بود اما هزب بین تندروها و نیروهای معتد ،تقسیم شلده بلود .در واقلز ،تأسلیس ایلن
هزب ریش های اولی نژادپرستان ای داشت .در  1625برای اولین بار یلک سلازما داوقلیانل از
هندوها تأسیس شد ک دارای گرایشهای نژادپرسلتان هنلدو بلود .آرملا ایلن سلازما تفلوق
هندوها بر غیر هندوها در شی قاره هند بود .ایلدئولوژی ایلن گلروه بلر اسلا تعلقلات قلومی و
ترهنگی هندو تعریفشده بود .سازماندهی اولی این گروه در  1625و در نلاگپور هنلد روی داد
(Hindutva Savarkar, 2003: 66).

آ ها بعدها یعنی در اوایل ده  1662ب یلک نیلروی سیاسلی تأثیرگلذار تیلدیل شلدند و
درواقز هزب بهاراتیا جاناتا با همایت ایلن نیلروی سیاسلی توانسلت کل رشلد نماینلد .سلپس
هندوهای ملی گرا ب هزب بهاراتیا جاناتا پیوستند .در درو هزب دو گلروه وجلود دارد نخسلت
تندروها ک دارای گرایشهای شدید ملیگرایان هستند و دوم معتد،ها ک با هواداری بیشلتری
ب مسائل هندوها می نگرند .واجپایی از نیروهای معتد ،هزب بود ک سعی نمود تا هلزب را بل
بدیلی برای هزب کنگره تیدیل نماید .در  1662اتراطگرایا در درو هزب بل نفلوذ و قلدرت
بیشتری دست یاتتند .آ ها از سیاست های نژادپرستان هندوها در برابر مسللمانا و مسلیحیا
همایت میکردند .در  1662آ ها از قرح تخریب مسجد مسلمانا در آیودهیا 1در شلما ،هنلد
و جایگزین کرد آ با معیدی برای هندوها همایت کردند کل ایلن سیاسلت موجلب اتلزایش
تنشهای قومی در هند شد و در پی آ  1222نفر از هندوها و غیر هندوها کشلت شلدند .ایلن
مسئل موجب شد ک در انتخابات بعدی یعنی در  1666این هزب همایت گسلترده هنلدوها را
کسلب نمایلد) . (Hansen & Jaffrelot, 2001: 24هلزب بل رهیلری واجپلایی بلا شلعارهای
ملی گرایان ایجاد هندی قدرتمند ،کسب کرسی دائمی در شورای امنیت ،تقویت تلوا نظلامی و
هست ای و هرکت از اقتیاد سوسیالیستی ب سوی سرمای داری بازار و برقراری روابط نزدیلک بلا
ایاالت متحده و ترک رویلاگرایی نهرویسلتی در سیاسلت خلارجی و تمرکلز بلر عمللگرایلی در
انتخابات  1666پیروز شده بود.آ ها باور داشتند ک میبایست شهوه و عظمت گذشلت هنلد را
اهیاء نموده و برای رسید ب این هدف ،هند باید ب یک قدرت بزرگ تیدیل شود .در مغلایرت
با اصل عدم تعهد ،ملیگرایا بر مشارکت و هضور تعا ،هند در روابط با قدرتهای بزرگ تأکید
. Ayodhya
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مینمایند .از سویی نیز نمیتوا ب سادگی دیلدگاه آ هلا را بلر اسلا سیاسلت تلواز قلدرت
توصیف نمود .آ ها روابط با قدرتهای بزرگ را برای اتزایش قابلیتهای ملی هند اجتنابناپذیر
میدانستند و بر همین اسا سعی کردند ک روابهشلا را بلا ایلاالتمتحلده گسلترش دهنلد
) (Bharatiya Janata Party, 1999: 168تا از قری این سیاستها شهوه و عظمت گذشلت را
ب هند بازگردانند؛ اما در دوره  4سال ههومت آ ها نتوانستند خواست های هندوهای ملیگرا را
تراهم نمایند و ب رغم آزمایش سالحهای هست ای و روابط با ایاالتمتحده این هلزب در 2224
شهست خورد و در انتخابات بعدی ک در  2226برگزار شد نیز گرش سلعی نملود کل خلود را
بعنوا سرسخت ترین هاتظ امنیت ملی کشور نشا دهد در برابر هزب کنگره شهسلت خلورد.
در انتخابات  2226اهزاب رقیب هزب بهاراتیا جاناتا را ب شدت موردانتقاد قراردادند با تأکید بلر
اینک هند بر اسا اتتراقهای قومی و ترهنگی نمیتواند ب یک قدرت بلزرگ در میلا دیگلر
قدرت های بزرگ تیدیل شود .درهالیک این هزب از سیاسلت هلای سرسلختان و مللیگرایانل
همایت میکرد ،هزب کنگره از هقوق اقلیتهای قومی و ترهنگلی و رتلاه همگلانی و گسلترش
روابط با قدرتهای بزرگ و توسع یاتت ازجمل ایاالتمتحلده و شلین و اتحادیل اروپلا همایلت
می نمود .در  2224اتا ،بیهاری واجپایی جای خود را ب مانموها سین داد .مانموها سین
در دوره نخست وزیری ناراسیمها رائو وزیر امور دارایلی هنلد بلود؛ کل در پلی گسلترش بحلرا
اقتیادی سیاستهای باز اقتیادی و ترک سیاستهای سوسیالیستی نهرو را در دستور کار قلرار
داده بود(Basu, 2012:231).
مانموها سین پیش از برگزاری انتخابات مجلس در  2224در پاس ،ب نگرانیها در ملورد
تغییر سیاست خارجی هند در صورت پیروزی هزب ا هار داشت کل «سیاسلت خلارجی هنلد
دستخوش تغییرات اساسی و بنیادی نخواهد شد و تنها ششماندازهای سیاست خلارجی ماسلت
ک با دیگر اهزاب تفاوت دارد» external affairs) (Singh, 2004: Ministry of .مانموهلا
سین ش در مقام وزیر دارایی و ش در مقام نخست وزیری نقش ملؤثری در توسلع اقتیلادی
هند داشت است .جدای از توات های هست ای هند و ایاالتمتحده ،مانموهلا سلین بلا تفهلر
اقتیادی لییرالش شناخت می شود .دیپلماسی وی اهیای جامع جنوب آسیا بلرای همهلاری را
هدف قرار داده بود .مانهوما سین سعی نمود ک از قری اتزایش وز اقتیادی هند ،هضلور
این کشور در امور جهانی پررن تر شلود.مانموها سلین مهلمتلرین دیلدگاهش را در 1661
آشهار ساخت بود .دکترین مانهوملا سلین بلرای سیاسلت داخللی و خلارجی هنلد ،تجدیلد
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سیاست رتورم اقتیادی و اجتماعی و گشایش بیشتر اقتیادی هند بود .بلر ایلن اسلا جهلا
بیرونی ،متغیری ثابت و موجود برای رشد اقتیادی هند است؛ ب عیارتی جها بیرونی با اقتیاد
جهانی اش ترصتی بزرگ و موجود برای توسع داخلی هند است ک میبایست مورد بهرهبرداری
قرار گیرد .در دوره مانموها سین سیاست خارجی هند اهداف ذیل را دنیا ،کرده است:
توانایی هفظ رشد باالی اقتیادی ،تضمین امنیت تهی انرژیهلای وارداتلی ،رشلد متلوازاقتیادی و اجتماعی ،مساعدت ب توسع روستاها و نواهی دوراتتاده برای پایا داد ب بیهاری
و گسترش اشتغا ،،لییرالیسم اقتیادی با تالش برای گسترش بیشتر همگرایلی بلا اقتیلادهای
کشورهای درها،توسع و توسع یاتت  ،ب ویژه اقتیادهای پویای آسیا-پاسفیک.
 مانهوما سین باور داشت کل سیاسلت گشلایش اقتیلادی بلا رونلدهای غاللب جهلانیهمخوانی دارد و بخشی از پیامدهای جهانی تروپاشی بلوک سوسیالیستی است .ناراسلیمها رائلو
نخستوزیر سا ،های اولی پس از جن سرد ک سین وزارت داراییاش را بر عهده داشت نیلز
شنین باوری داشت .رائو مناتز ملی را بر اسا توسع اقتیادی هند تعریف کرد .سین علالوه
بر پایا جن سرد تحت تأثیر رشد اقتیادهای آسیا قرارگرتت بلود .وی در دهل  1662تأکیلد
میکرد ک کره و هند در ده  1662از لحا اقتیلادی در جایگلاهی مشلاب قلرار داشلتند املا
امروزه کره جنوبی یهی از کشورهای توسع یاتت است و هند جزو تقیرتلرین کشلورهای جهلا
است .سین ا هار می داشت ک دیدگاه من این است ک هند ب یلک اقتیلاد بلزرگ در آسلیا
تیدیل شود(Yahya, 2003: 14) .
سین در ده  1662هنگامیک وزیر دارایی بود اعال نمود ک عدم تعهد یک ایلدئولوژیبوده است و یک استراتژی نیست .تروپاشی شوروی در هما ده  1662موجب شد ک مواضلز
سین در درو نخیگا سیاسی تقویت شود .تروپاشی شوروی تجارت اندک خلارجی را مختلل
کرد و از سویی ش وروی تا پیش از آ عامل تلواز بخشلی بلود کل هنلد بلا اسلتقال ،از آ در
مذاکرات با نهادهای مالی بینالمللی قدرت شان زنیاش را اتزایش میداد .ایندیرا گاندی در ده
 1692از شوروی بعنوا یک کارت برای شان زنی با غربیها نامبرده بود .پس از آ سیاست هند
متحو ،شد .از سا 2224 ،ک سین ب نخستوزیری رسید ثیات نلرخ بلاالی رشلد اقتیلادی،
دسترسی بیشتر ب بازارها ،دسترسی ب انرژیهای وارداتی ،دسترسی ب تناوریهای نوین اهداف
اصولی سیاست خارجی هند را شهل دادهاند .این اهداف موجب گسترش روابط هند با دوللتهلای
توسع یاتت غربی و دولتهای پهن وسیز خاورمیان و آتریقا و همشنین آسلیای جنلوب شلرقی و
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مرکزی شده است .در این باره در توری  2225مانهوما سین ا هار داشلت کل «روابلط ملا بلا
قدرتهای بزرگ ب ویژه با ایالت متحده و شین تحت تأثیر عامل اقتیاد شهل خواهد گرتت . . .در
مورد آمریها سعی خواهیم نمود ک روابط دولت-ملت و مللت-مللت را اتلزایش دهلیم .پیونلدهای
اقتیادی همهاریهای استراتژیک هند و آمریها را تسهیل خواهد کرد .سین ا هار داشت کل ملا
ب نقش تجارت در گسترش روابط با اتحادی اروپلا ،روسلی  ،شلین ،ژاپلن و کلره جنلوبی و سلایر
بخشهای جها واقف هستیم»(Ministry of External Affairs, 2005) .
سین ن تنها بر گسترش روابط سیاسی هند با دیگر جوامز تأکید نموده است همچنین بلرگسترش روابط گروهها و شرکت های غیردولتی هند با دیگر جوامز تأکیلد دارد .در سلا2225 ،
میالدی سین اصو ،استراتژیک هند را اینگون اعالم نمود« .استراتژی ما بر س ستو اسلتوار
خواهد بود .نخست ،تقویت اقتیادی و تناوری – دوم ،کسب تجهیزات دتاعی بلرای بازدارنلدگی
در برابر دشمنا اهتمالی – سوم ،گسترش روابط اقتیادی و تناوری و سیاسی گسترده با دیگلر
جوامز و جهانی ک در آ زندگی می کنیم .ایده اساسی ک دکتلرین سیاسلت خلارجی هنلد را
توصیف مینماید ایده یک رؤیای هندی است(Zidi, 2008: 198).
رؤیای هندی توسط سین اینگون توصیفشده است« :یک جامع باز ،یک اقتیلاد بلاز وشهوتا ،یک جامع متهار و شند ترهنگی و شند قومی و روابط گسترشیاتتل بل سلوی اقتیلاد
جهانی و پیوند نزدیک و دوستان با قدرتهای بزرگ» .سین بیا داشت است ک این ایلده بلا
روندهای جهانی در سرآغاز قر بیست و یهم سازگاری و همخوانی داشت است .سلین لییلرا،
دموکراسی را نظم قییعی سیاسی در جها معاصر میداند و بر این باور است کل هنلد نل تنهلا
برای رشد و شهوتایی بیشتر ب عنوا یک اقتیاد در ها ،انتقلا ،بل هرکلت بل سلوی اقتیلاد
جهانی نیازمند است بله باید ب سوی یک جامع بلاز در هرکلت باشلد .سیاسلتهلای سلین
گسستی آشهار از سیاست های هند در شهار ده سیاست خارجی هند بلوده اسلت و در جهلت
کلی در راستای تحو ،سیاست کال هند از عدم تعهد ب برقراری پیوند نزدیک بلا قلدرتهلای
بزرگ توسع یاتت ب ویژه ایاالتمتحده قرار داشت(Singh, 2005: The globalist) .

عبور از گفتمان گاندی
گفتما گاندی با دا ،مرکزی آهیمسا در راستای پذیرش خود و دیگری ،پلورالیسم سیاسی،
جدایی دین از نهادهای دولتی و اخالقگرایی مفیلبندی شده است درهالیک شرایط سیاسی-
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اقتیادی از جمل جن هند و شین ،وجود دیگری متخاصم پاکستا  ،سلقوط شلوروی و تسلاد
کنگره باعث اتو ،گفتما گاندی شد و گفتما هلای متخاصلم کل در جهلت هلذف دیگلری و
ناسیونالیسم اتراقی مفیل بندی شده بودند؛ از هاشی ب متن سپهر سیاست هند هور کردنلد.
اینک ب توضیح درباره مهمترین این اهزاب میپردازیم.
هندوستا بر پای هندوئیسم :هند بعد از استقال ،با اعتلراضهلای زبلانی و منهقل ای مواجل
گردید اما رهیری سیاسی ،با دستگاه سلازما یاتتل سیاسلی ،در آرام کلرد صلداهای معتلرض و
ناراضی موت شد .در این ترآیند در کنار سیاست سلهوالر ،هندوئیسلم و اکاریلت هنلدو همچلو
شتری ک بیشتر جمعیت هند را پوشش داده است ،ب صورت آشهارا و پنها  ،بستری برای تقویلت
ملیگرایی تراهم ساخت .اگرش خشونت بین اجتماعات دینی ب ویژه مسللما و هنلدو ،گفتملا -
های ناسیونالیسم هندو و جداییقلیی مسلمانا را برای شند ده بیاعتیار سلاخت و سهوالریسلم
همچو سیاست دینی دولت و تنها پای ممهن برای دوللت ملدر هنلد مالهظل گردیلد ،املا در
ناسیونالیسم هندی ،هندوئیسم برای اتحاد ملی و غلی بر شهافهای قومی و کاستی ،زبانی ،ضلمن
رعایت هقوق آ ها ،مورد استفاده واقز شد .بدو عاملل اتحلاد ،هلر ترقل  ،زبلا  ،قلوم یلا کاسلت
پتانسیل جدایی را دارد .در واقز ،مفهوم هندی سهوالریسم ب میراد دینیای متهی اسلت کل در
اندیش گاندی دربارهی آنچ جوامز سیاسی و دینی را میسازد ،اهر میگردد .درنتیجل  ،اگرشل
شنین میراثی توسط ناسیونالیستها هندو برای اجرای اقلدامات انحیلارقلیان از قریل تأسلیس
ص مسلط و دارای مرزها و اعملا ،دینلی محهلم بلا هلدف هفلظ هرکلتهلای
سازما های مشخ ِ
ستیزهجویان درو هندوئیسم استفاده شده است ،اما هندوئیسم ب کمک سهوالریسم هنلدی نیلز
نقش مایتی در ملتسازی هند ایفا نموده است) .)Kinnvall & Svensson,2010: 281
دولت هند ،بعد از  ،1647مجیور شد ک بهور کامل تضاهای سیاسی و دینی را ب قور کامل
از هم تفهیک نماید .دین همچو یهی از پیشترضهای «معنوی» است ک دولت دموکراتیلک
بر آ بنا نهاده شده است .اگرش این دولت ممهن است بدو دیلن لاهر شلود ،املا بل ملردم
اجازه میدهد ک از لحا تردی ،مذهیی باشند ( .)Shakir,1986: 141-2در مجلس مؤسسلا ،
«محاتظ کارا هندوئیسم را همچو رکن اساسی در هوزه سیاسلت و هنلد جدیلد را از منظلر
شهوه پادشاهی های هندو باستا نگاه کردند و اپوزیسیو را در اقداماتی ب مانند الیحل قلانو
هندو رهیری کردند )Ibid: 140( ».در این رابه  ،دسای 1گفت است ک هاکما هنلدِ مسلتقل:
. A. R. Desai
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« نام هند را برای تهیی با سند هندوی کهن ب بهارات (متحد) تغییر دادند ،برای مهرح کلرد
زبا هندی سراسر هندوستا با تأکیدی بر سانسهریتی کلرد (سانسهریتیزاسلیو ) ،هتلی تلا
هد هذف هر نشان ای از ترهن مسلمانا تالش کردند؛ نمادهای ملی (دارملا شلاکرا 1و غیلره)
برگزیدند و بل اهیلای ارزشهلای ترهنگلی گذشلت قیلل از ورود مسللمانا تمایلل داشلتند؛
3
جشنوارههای دینی و خراتات زده (رامیال 2و غیره) و دیگر برنام ها را رایم کردند؛ سلادو سلمم
را سازماندهی کردند و بدین وسیل ب قور عمدی از سنتیترین و محاتظ کلارترین بخلش جامعل
همچو عامل تحو ،اخالقی و اجتماعی اسلتفاده کردنلد .تحلت رهیلری برجسلت تلرین رهیلرا ،
آموزش مدرس را با خرات درآمیختند مردم را ب ارائ آموزش دینلی مؤسسلات آموزشلی تشلوی
کردند ،بهاجا ها 4و آوازهای مذهیی در برنام صیح رادیو با ایجاد هاالت در مانده عرتلانی پخلش
کردند و «برگشت ب وداها و گیتا» را تیلیل کردنلد؛ هتلی نهلرو از یلک رهیاتلت بنیلادی بلرای
مشهالت هند بر اسا خهوط ودانتیک (ودانتایی) 5دتاع نمود»)Shakir, 1986: 139-40(.
در کنار برداشت گاندی گون از سهوالریسم ،ناسیونالیسم دینی هندو بخش اساسلی مهملی
در ملتسازی هند است .هندوئیسم در تاییت مرزها و همیستگی بر اسا هندی بلود سلهیم
بوده است« .ناسیونالیسم دینی این را از قری توسل ب اسهوره اجتماع هندو ،متوسل شد بل
نسخ تاریخی گذشت شهوهمند هندو و تراهم کرد یک هویت تخیلی ملی هندو ،انجلام ملی-
دهد .آ ها از مفهوم هندوتوا برای ایجاد مرزهای دینی پیرامو هویلت مللی در داخلل و خلار
استفاده نمودند .)Kinnvall & Svensson, 2010: 275(».هندوئیسم ب پای اصلی ملتسلازی
در هندوستا تیدیل گردید زمانی ک بر اسا نظری دو ملت ،پاکستا جدا شلد .ناسیونالیسلم
هندی همچو ناسیونالیسم پاکستانی ک با اسالم پیوند زده شد ،ب شدت ب ناسیونالیسم هنلدو
پیوند داده شده است .برای بخشی از اجتماع هندو ،رهایی از بریتانیا ب تنهایی ب معنای استقال،
واقعی نیود و آ ها ایجاد یک ملت با تسلط بر اجتملاع اکاریلت را دنیلا ،ملیکردنلد .در ملورد
جنیش ملی هند ادعاشده ک دین برای اغللب اشلها ،ناسیونالیسلم هنلدی پایل اساسلی بلود
( .)Bhambhri,2007: 173بر این اسا  ،بعد از استقال ،نیز ناسیونالیسم دینی هندو بلویژه در
سهح اجتماعی مالهظ گردید .در نتیج زمین هایی برای اتزایش گلرایش اجتملاعی بل دیلن
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پدیدار گشت .در این شرایط ،مسلمانا و دیگر اقلیلتهلای اجتملاعی اهسلا نلاامنی کردنلد.
اصو ،سهوالر و دموکراتیک دولت هند ب خاقر توسل ب اصل دینلی هندوئیسلم ملورد تهدیلد
واقز شد .هرشند در سا،های بعد ،این وضز ب سوی مالهظ شند دینی و برابلری همل ادیلا
هرکت کرد .برای مهار اتراطگری دینی ،رسلان هلای تحلت کنتلر ،ههوملت از رهیلرا دینلی
قدردانی کردند و اعما ،دینی بهور قابل مالهظ ای از تلویزیو پخلش شلد؛ املا ایلن رونلد بل قلور
غیرمستقیم تضای هندویی مشترکی برای پوشاند اختالتلات و پیونلد بخلشهلای مختللف کشلور
ایجاد کرد .در سهح دیگر سیاست بویژه در سهح اهزاب سیاسی ،استفاده سیاسی از دین ادام یاتلت
ب نحوی ک ناتوانی ههومت هزب کنگره در آرام ساختن آشوبهای اجتماعی میتنی بر دین بعلد از
مرگ ایندیرا گاندی ،عامل مهمی برای نیروهای هندو تراهم نمود (.)Kaviraj, 1988: 45-87
اهیاگرایی دینی هندوی جدید یا ناسیونالیسم هندو ستیزهجو ،خود را در قالب سلازما هلا و
جنیشهای سیاسی مختلف آشهار ساخت .این سلازما هلا عیارتنلد از :آر.ا .ا ( ،)RSSیلک
سازما ترهنگی هندو ک ب صورت واهدهای کوشلک سلازمانی کل اعضلایش هنرهلای رزملی
میآموزند و همچنین یک تعریف هندویی ویژه از ملت هندی را تقویت مینملود؛ جانلا سلن ،1
در اصل شاخ یا هزب سیاسی آر ا ا  ،با هامیا ناسیونالیسم هندوی اتراقی ضد مسللما ؛
بی جی پی خلف اصلی و وسیزتر جانا سن اولی ؛ و سازما هلای دیگلر همچلو ویشلا هنلدو
پریشاد 2ک کمپینی را برای آزادسازی اماکن دینی هندوی ملورد ادعلا از اشلغا ،آ هلا توسلط
مسلمانا ک بر روی آ ها مسجد ساخت شده با تمرکز ویژه بر مسجد بابری در آیودیلا ،هلدایت
نمود ( .)Brass,1994: 15این شیه وسیز از سازما های ناسیونالیست هنلدو نقلش مهملی در
تأسیس و تقویت اهسا همیستگی و تراگیری داشت انلد و اثلر اولیل آ بل هلم پیونلد داد
هویتهای اجتماعی کوشکتر بوده است (.)Kinnvall & Svensson,2010: 283
درهرصورت ،اهیای سیاست هندوتوا با استفاده از هویت دینی ابتلدایی ،دوبلاره شلهل داد
مداوم سنت آ و در هم آمیختن عقاید مختلف در جستجوی تعاریف جدید از اجتماع سیاسی-
مذهیی را تحتالشعاع قرارداد ( .)Ramanujan, 2010: 286برای ایجاد یک اجتماع هندوتوا در
سرتاسر هندوستا بر ضد اختالتات منهق ای و کاستی تالشهای توری انجام گرتت؛ بنلابراین،
اهیاگرایی دینی یا هندوئیسم ستیزه جو با هضور تراگیر و ب لحلا سیاسلی مهلم در سیاسلت
هند پسا -استقال ،باقی ماند .سازما های سیاسی-مذهیی ستیزه جلو همچلو آر ا ا  ،بلی
. Jana Sangh
. Vishwa Hindu Parishad
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جی پی اصرار داشتند ک نشا دهند هندو و هنلدی عملالً مقولل هلای قابللمعاوضل هسلتند
(.)Brass, 1994:16-17
معتقدا ب هندوتوا و آر ا ا برخی تعهدات قانو اساسی  1646هنلد (Constitution
) of India, 1949همچو تدرالیسم ،پلورالیسم و سهوالریسم را نپذیرتت بودند .ایدئولوگهلای
هویت میتنی بر دین هندوتوا هرگز گفتما های میتنی بر پلورالیسم زبانی هند مربوط ب ههلم
ههومتی در  1656را نپذیرتت بودند و هتلی معتقلدا بل دوللت هنلدوی یهدسلت ،آ هلا را
همچو «نیرویی تفرق انگیز و تجزی کننده» نامیدند .آ ها گفتما «یک ملردم ،یلک ترهنل ،
یک ملت» را تیلی نمودهاند و باور داشتند ک هند باید ب سوی «یک کشلور ،یلک دوللت ،یلک
زبا و یک ههومت» هرکت کند .ب همین دلیل ،رهیرا بی جلی پلی بلا تأکیلد بل دکتلرین
ههومت تک ساخت برای مدیریت هندِ هندو بدا گون ک توسط رهیر هندو گولوالهلار 1تیلیل
شده بود متعهد شدند و ههومت واجپایی کمیسیو بازبینی  11نفره قانو اساسی را در 2222
تعیین کرد .آ ها خواستند قانو اساسی را برای یک «هندوستا یا هند بسیط» بدا گون کل
محیوب پدرا موسس آر ا ا بود بلازتعریف کننلد ( .)Bhambhri,2007: 16, 204, 207از
آنجا ک هیچ هزب یا جنیشی نتوانست است یک ناسیونالیسم همگو ثابت ایجاد کند بلی جلی
پی از قری تقویت اهسا ناسیونالیسم هندو پیرامو نمادهای مشترک ب جستجوی غلی بلر
ناهمگونی و تقسیمات کاستی جامع هند است (.)Brass, 1994: 89
استفاده از گفتما هندوتوا (شامل هندوئیسم) ،تنها ب بی جی پلی محلدود نشلده و نقلش
مهمی در یهپارشگی هندوستا داشت است .گفتما هندوتوا از دا،های ترهنگی دتاع میکنلد
و ب بهترین صورت از گذشت هند بمنظور همیستگی گروههای مختللف اسلتفاده ملیکنلد .بل
گفت شاکرابارتی س استراتژی ک در شهلگیری هندوتوا مؤثر بلودهانلد بلر «املاکن ،منلاق و
مسیرهای مشترک» تمرکز یاتت اند .این استراتژیها در برانگیختن اهساسات هندو مؤثر بلوده-
ن بلاز سلاز شلده ،مراسلم و زیلارت املاکن
اند ،ب دلیل آنه از « اماکن مقد  ،وتاداری بل دیل ِ
مقد » استفاده کردهاند ( .)Chakrabarty, 2009: 78هندوتوا بل دنیلا ،همگلنسلازی بلوده
است ،اگرش این جنی منفی آ نیز محسوب میشده است .شاکرابارتی بیا ملیکنلد کل «بل
نظر نمیرسد هندوتوا برای بازسازی یک ائتالف اجتماعی از گروههلای مختللف ،جلز بل منظلور
همگنسازی و ایجاد یک اتحاد ب وسیل از بین برد تنلوع ،قراهلیشلده باشلد ،درصلورتیکل
تمد هندی از منابز مختلفی شامل هندوئیسم نشات گرتت است)Ibid,78.( ».
. Guru Golwalkar
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برخالف گفتما آهیسمای گانلدی ،هنلدوتوا در دوره هلورش دا،هلای ترهنگلی را بلرای
تیدیل شد ب عالئم سیاسی باز تفسیر کرد و زمین ای بلرای خشلونت تلراهم سلاخت .بعلد از
استقال ،آ ها گفتما گاندی را ضد هندو و مانعی برای سیاست خشن دانستند و آ را محهوم
کردند .برای آ ها سهوالریستها و مسلمانا دشمن تعریف شدند .قی تسلط هنلدوها ،دیلن از
ایما ب ایدئولوژی تیدیل شد و همچنین رخدادهای گوناگو در تقویت ایلن جنلیش بل یلک
جنیش بنیادگرایان دینی ک برای رهیرا سیاسی آ تعریلفشلده بلود ملؤثر بودنلد & (Sen
.)Wagner,2009: 302در این دوره ،سازما های هندو نقش مهمی برای یهپارش سلازی ملردم
هند با زبا ها و قومیتهای متفاوت داشتند .برای مالا ،،در جنلوب هنلد ،آر ا ا برخلی از
استراتژیها را دنیا ،کرده است ک گیال ب صورت زیر ب آ اشاره میکند:
«ب راه انداختن تعالیتهای آموزشی و اجتماعی؛ بسیم کرد لهندوها] ب صورت محللی در
هنگام مجادالت و تضادهای دینی .ایجاد جشنوارههای قومی-دینی ک با اهر (سنت) پوشلانده
شده است و اغلب با معانی پا -هندی و اجتماعگرایان تقویت شلده انلد کل بل جهلت تلازهای
سازما دهی گشت اند .هندو مونانی( 1یک سازما دینی و ترهنگلی در تامیلل نلادو) ،بلا شلیه
وسیز سازمانی شده در جنوب هند ،ب قور موتقیت آمیزی جشن گانش (وینایاکلا شلاتورتی) 2را
در تامیل نادو تقویت کرده است و بر نمادگرایی هداکاری سرمای گذاری میکنلد و در خیللی از
مناق دخالت کردهاند .برای ماا ،در بنگا ،غربی ،آر ا ا و وی اچ پی تالشهلای وسلیعی،
اگرن کامالً موت  ،برای دخالت در وقایز مهم همچو زیارت گانگا 3ساگار و جشن دورگاپوجلا،4
داشت اند.)(Gillan, 2007: 30-56 ».
بنابراین ،هندوئیسم از قری گفتما گاندی و ناسیونالیسم هندو بلر سیاسلت هنلدی تلأثیر
گذاشت و ب یهپارشگی ملی هندوستا کمک کرد .همچنین تیوری از وجود «رأی» هنلدو در
این کشور وجود دارد ک میتواند ب لحا اتحاد ملی علیل جلداییقلیلی یلا مهالیلات مفلرط
اقلیتهایی همچو سیکها و مسلمانا بسیم شود .گفت شلده اسلت کل بعلد از تلرور اینلدیرا
گاندی توسط محاتظا سیهش ،مسئل ی اتحاد مللی بل پیلروزی راجیلو گانلدی در انتخابلات
پارلمانی  1694کمک کرد ( .)Brass, 1994: 15این همچنین میتوانلد بل کلارکرد انتخابلاتی
دین تفسیر شود.
1
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تأسیس اهزاب سیاسی پیرامو وابستگیهای دینی تاری ،درازی در هند دارد .اهزاب میتنی
بر دین در هند زیاد هستند و توسط کمیسیو انتخابات هند ب رسمیت شلناخت شلدهانلد .در
ادام  ،برخی از این اهزاب در هند پسا-استقال ،توضیح داده میشود:
اهزاب هندو :سنت سیاسی عمده در هند مدر نمادها و ایدههای اصلیاش را از سلنتهلا و
ترهن هندو گرتت است .همانهور ک بهامیری اشاره میکند ،برای هندوها ،جامع ی هند برای
رشد هندوتوا هاصلخیز بوده است و ازآنجاک نمادهای ترهنگی هندو ب لحا سیاسی میتوانند
دست کاری و توسط اهزاب هندو مورداستفاده واقز شود ،هزب میتنی بر دین برتری قییعی بلر
اهزاب سهوالر دارد .این اهزاب ناسیونالیسم هندو شعار «هندو ،هنلدی ،هندوسلتا » را دنیلا،
کرده اند .در این گفتما  ،ایدئولوژی ملی هند و هندوئیسلم مسللط ملیشلود .ترهنل هنلدی،
ترهن هندو می شود و بر آنند ک اقلیتها باید از قری وتاداریشا ب نمادها و شلالودههلای
اصلی ترهن اکاریت همچو اتراد این ملت ترهن پلذیر شلوند (.)Bhambhari,2007: 173
در اینجا برخی از این اهزاب ب ویژه مهمترین آ ها ،بی جی پی بررسی میشوند.
رام راجا پریشاد:یهی از نخستین اهزاب هندو بعلداز اسلتقال ،،آکیلل بهاراتیلا رام راجیلا یلا
انجمن پادشاهی راما در سراسر هند 1بود .این هزب در سلا 1649 ،تأسلیس شلد و همایلت از
برنام اهیای هندو را دنیا ،کرد اما موتقیتآمیز نیود ( .)Weiner,2006: 138آ هلا بهلورکلی
مفهوم غربی «دولت-ملّت» را نپذیرتتند .ب نظر آ ها در هندوئیسم مرز مشخیی بلین ملّلت و
دولت وجود داشت .همچو هندوتوا ،آر آر پی خواستار یک قلانو ملدنی مشلترک در هنلد بلر
اسا هندوئیسم همچو نخستین آیین شد .در انتخابات مجلس نماینلدگا  ،1652آر آر پلی
س کرسی و در انتخابات  1662دو کرسی را کسب کلرد .در  1652و  1657و  ،1662شنلدین
کرسی را در مجلس ایالتی بخیو در بخشهای هندی زبا و اغلب در راجستا کسلب کلرد.
در نهایت ،ای ن هزب غیرتعا ،و ب یهی از اهزاب ادغام شده برای تشلهیل بهاراتیلا جانلا سلن
تیدیل شد (.)Baxter, 1971: 56
بهارتیا جانا سن :بهارتیا جانا سن  2از آر ا ا ریشل گرتلت .بعلداز اسلتقال ،بلا تلرور
گاندی توسط یک هندوی اتراقلی در  ،1649آر ا ا کل در  1625همچلو یلک سلازما
ستیزهجو و ب منظور اهیا هند همچو ملت هندو تأسیس شده بود ،از تعالیت منز شلد .وقتلی
ممنوعیت آ لغو شد ،رهیری آر ا ا و گروهی از تعاال آ تیمیم گرتتنلد کل بل جهلت
. Akhil Bharatiya Ram Rajya
. Bharatiya Jana Sangh
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هفظ سازمانشا وارد سیاست عملی شوند؛ بنابراین ،مدهو سداشیو گولوالهار ،1رهیلر آر ا ا
ک تعلاال جدیلد کل
ایده تأسیس یلک هلزب جدیلد را مهلرح کلرد و قلو ،داد کل بل کمل ِ
میتوانستند در تراهم کرد زمین کاری برای واهدهای ایالتی و محلی کمک کنند آ را هفلظ
نماید .بی جی ا بهور رسلمی در  ،1651بلا کملک آ هلا و تحلت رهیلری یلک سیاسلتمدار
برجست بنگالی و رهیر ساب مهاسیها ،موکرجی ،2ایجاد شد (.)Graham, 2006: 157
بی جی ا همچلو اهلزاب اجتملاعگلرای هنلدو اسلت .رهیلرا تلراز او ،آ معملوالً از
کاستهای باال بویژه برهمنها بودند .آ ها ناسیونالیسلتهلای سلتیزهجلو بودنلد کل دا،هلای
ناسیونالیسم هندوها را ب قور عمده از سنتهای هندویی این کشور برگرتتند .این هزب مفاهیم
اکاریت و اقلیت در مورد هندیها را ب رسمیت نمیشلناخت .بلرای آ هلا ،یلک ملّلت بلا یلک
3
ترهن وجود داشت؛ جامع هندو و ملّت یهی بودند .هدف آ ها برگرداند هند ب ملّت هندو
بود .بهور عمده بر ترهن هندو ،دین و دیگر مفاهیم مشاب تأکید میکرد ( Brass, 1994: 84
)& Kumar, 1990: 102 & Shakir,1986: 120؛ بنلابراین ،تلسلف اصللی آ از نوشلت هلای
ناسیونالیستی هندوی ده های  1622و  1632منشأ گرتت و ادعا کرد ک ناسیونالیسلم هنلدی
ب لحا ویژگی در اسا هندو بود .بیانی های هزب بلر هفلظ نهادهلای سلنتی هنلدو شلامل
خانواده ،ساختار کاست و هقوق تأکید کردند .آ ها جایگزین کرد زبا انگلیسلی بلا هنلدی را
همچو تنها زبا رسمی هندوستا خواستار شدند و با اعهای امتیلازات زبلانی و آموزشلی بل
اقلیت مسلما مخالفت کردند .این اهزاب از پیشنهادهای متوقف ساختن ذبح گلاو همایلت و از
داشتن نیروی دتاعی قدرتمندتر با توانایی هست ای دتاع کردند .در ارتیاط بلا سیاسلت خلارجی
هند ،تنش بین هند و پاکستا را اتزایش دادند و معتقد بودند ک ایلن کشلور روزی تیلدیل بل
بخش هند متحد خواهد شد .)Graham, 2006: 156 & Brass, 1994: 84).
4
بر اسا بیانی صادرشده در  ،1652محتوای ایدئولوژیک برنام هزب «هندی سازی» بلود
 .)(Jaffrelot, 2007: 165بیانی انتخاباتی  1657هزب نیز بهور هسابشلده از «مللی کلرد »
اقلیتهای غیر هندوی کشور از قری «تلقین ایدههای ترهن بهاراتا ب آ ها» صحیت میکرد
( .)Copland & McGuire, 2007: 280.اما همانهور ک جفرلوت اشاره میکنلد ،منظلور ایلن
هزب از هندیسازی یلا ایندینیزاسلیو « ،هندوسلازی» 5بلود ( .)Jaffrelot, 2007: 158بلرای
1
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تحق شعار «یک ملّت با یک ترهن » ،آ ها برخی خهوط را بلر اسلا هندوئیسلم پیشلنهاد
کردند ،هرشند اشارهکرده بودند ک این باید بدو توج ب دین باشد .برای ماا:،
 . 1آموزش باید بر اسا ترهن و سنت ملی باشد .آگاهی درباره اوپانیشلادها ،بهاگوادگیتلا،
رامایانا ،مهابهاراتا و داستا های ادبی زبا های هنلدی ملدر کل در اهیلا و هفلظ سلنتهلای
ترهنگی هند سهیم بودهاند ،منتشر شود و تالش برای رسید ب آ روزی ک دانش درباره ایلن
رشت ی ترهنگی مشترک توسط مردم تمام بخشهای کشور ضروری در نظر گرتت خواهد شلد،
انجام گیرد؛
1
 .2جشنهای اساسی کشور مانند هولی ،دیوالی ،راکشا بنلدا و ویجلای داشلمی همچلو
جشن ملّی مالهظ و برگزار گردند؛
 .3زبا سانسهریت باید اهیا شلود و دانلش دربلاره آ بلرای همل راهیلا اجیلاری شلود.
همزما رسمالخط دونگری 2باید عمومی شود و همچو رسمالخط عمومی تمام زبا هلا هنلدی
پذیرتت شود) Jaffrelot, 2007: 166-7). . .
این هزب نقش مهمی در تشهیل هزب جاناتا ایفا نمود .در  ،1677جانا سلان بل تعلدادی
دیگر از اهزاب همچو کنگلره ،بهارتیلالوک دا 3،و هلزب سوسیالیسلت بلرای تشلهیل هلزب
جاناتای تراگیر و ناهمگو ک در مرکز و برخی ایاالت قلدرت را در دسلت گرتلت ،ملحل شلد
( .)Graham, 2006: 157-8بعد از اینه هزب جاناتا در  1676دشار انشعاب شد ،بی جلی ا
در آ باقی ماند ،اما بعداز انتخابات  ،1692اعضای آ برای تشهیل داد هلزب خودشلا از آ
هزب انیراف دادند و نام بی جی ا را بل هلزب بهارتیلا جاناتلا تغییلر دادنلد .بیشلتر قلدرت
سازمانی بی جی ا از وابستگی نزدیهش ب آر ا ا منشأ میگرتت کل همیشل توانلاترین
میلغا را در زما انتخابات تراهم میکرد .وقتیک مخالفانش درو هزب جاناتلا تقاضلا کردنلد
ک رابه اش را با آر ا ا  ،قهز کند ،رهیرانش آ را رد کردند ،شو بدو آر ا ا  ،آ هلا
ب لحا سازمانی ضعیف میبودند (.)Weiner, 2006:139-140
هزب بهارتیا جاناتا:هزب بهارتیا جاناتا یا هزب مردم هند ،4خلف مستقیم بی جی ا اسلت
و همچو یک هزب ناسیونالیست دینی یا هزب دینی جناح راستی شناخت شده است .این یک
هزب سیاسی تحت تسلط هندوهای کاست باال و متهی ب کادری از تعاال آمادهشده توسلط آر
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ا ا است .در  ،1692هیئت پارلمانی مرکزی هزب جاناتلا ،اصللی را اتخلاذ کلرد کل هلیچ
نماینده یا کارمند دتاتر هزب نیاید در تعالیتهای روزان آر ا ا تعالیت کنند ،تیمیمی کل
بعداً توسط هیئت اجرایی سراسری هزب تائید شد؛ بنابراین ،در هما سا ،،گروه جانا سلان و
هامیانش یک گردهمایی در دهلی برگزار کردنلد و تیلمیم بل تأسلیس هلزب بهارتیلا جاناتلا
گرتتند .همچو بلی جلی ا  ،ایلن هلزب هلم رابهل نزدیلک بلا آر ا ا را گسلترش داد
(.)Graham, 2006: 157-8
برای هدود  35سا ،بعد از استقال ،،تالشهای اجتماعگرا هندو و بی جی ا محدود بل
شند ایالت شمالی شد و آ ها نقش مهمی در سیاست هند نداشتند .بل گفتل بهلامیری ،نفلوذ
انتخاباتی آ ها تراتر از اجتماعات تجاری و سهوح پایینتر بوروکراسی نملیرتلت و آ هلا نفلوذ
کاتی در میا اجتماعات اقلیت و کاستها و قیایل تحت برنام و تهرست شده ک همیش قلی
انتخابات ب اهزاب سیاسی سهوالر رای میدادند ،نداشتند ()Bhambhri, 2007: 166؛ بنابراین،
رهیرا بی جی پی تیمیم ب جدا ساختن خود از وضعیت جانلا سلن و اتخلاذ سیاسلتهلای
کامالً جدید گرتتند .اساسیترین سند اینها یک متنی بود معروف ب «پنم تعهلد ملا» ،بلا پلنم
اصل اساسی ک قید ایجاد یک توات ملی را داشت .نخستین اصلل ناسیونالیسلم و یهپلارشگی
ملی قلمداد شد و مفهوم ناسیونالیسم هندو را در عیارتی محتاقان ارائ کرد:
«هند یک ملت است و هندیها یک مردم هستند ،متشهل و بهور متقابل سلازگار بلا تهالر
عقاید دینی ،ایدئولوژیها ،زبا ها و عالی و غیره .بی جی پی معتقد اسلت کل مردملا ادیلا
مختلف و ایدئولوژیهای متفاوت باید بتوانند با هم در صلح و همدلی زندگی کنند .تواتل مللی
وقتی ممهن خواهد بود ک توسع یک گروه اجتماعی ب توسع دیگر گروههای اجتماعی منجلر
میشود .اصوالً از آ هایی ک وتاداریهای خارجی یا تلرا سلرزمینی دارنلد یلا بل تعالیلتهلای
ضداجتماعی میپردازند ،انتظار نمیرود ک در تواتل مللی سلهیم باشلند و بنلابراین بایلد وارد
نشوند(Graham, 2006: 159-60) ».
دومین اصل ،تعهد ب دموکراسی و هقوق اساسی بود .سومین« ،سهوالریسم مایت» بود کل
مستلزم پذیرش همایت کامل از زندگی و دارایی اقلیتها است .شهارم« ،سهوالریسم گاندیایی»
بود ک مستلزم جایگزینی هر دو مورد کاپیتالیسم و ایالتگرایلی بلا اصلو ،سیسلتم همهلاری و
امانتداری در تمام زمین های تعالیت اقتیادی است و پنجمی« ،سیاست میتنی بر ارزش» بود،
بدین معنی ک زندگی اجتماعی و سیاسی باید توسط مجموع ای از هنجارها و ارزشها هلدایت
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شود .با این متن« ،بی جی پی همچو هزبی مترقی با نگرانیهلای لییلرا ،و انسلانی و هرکلت
بیشتر بسوی ایدهآ ،اجتماعی و سیاسی ک هزب کنگره نهرو در ده ی  1652اعالم کرده بلود،
نشا داده شد .درهالیک بی جی پی برای پلذیرش یلک جهلتگیلری ناسیونالیسلتی هنلدو و
بنابراین ارتیاط با آر ا ا آماده میشد تا جایی ک ب سیاست اجتملاعی و اقتیلادی مربلوط
میشود تسخیر آنچ را ک موضوع اصلی اتهار عمومی هند میدانسلت ،هلدف قلرار ملیداد(».
)Ibid: 160-161
ب هرها ،،ناسیونالیستهای هندو شامل بی جی پی تعریفلی متفلاوتی از سهوالریسلم ارائل
دادند .آ ها خواستند سهوالریسم را برای هذف تضمینهای هقوق اقلیت و شناسایی دوللت بلا
مناتز اکاریت هن دو بازتعریف کنند .ایلن هلزب بهلور مهلرر از ناسیونالیسلم بلرای مشلروعیت
بخشید ب اعمالش استفاده کرد و نقشی را ک کنگره بعد از استقال ،از آ صرفنظر کلرد ،بل
عهده گرتت است« .بدین وسیل پیشنهاد شد ک مسلمانا باید از پلروژه ناسیونالیسلتی اخلرا
شوند تا این پروژه کامل شود .همچنین ،جایی برای مسللمانا در گفتملا هویلت مللی وجلود
ندارد ،دیگر اقلیتها را نیز بیاهمیت نشا داده است)Basu, 2006: 55-80( ».
ب گفت آرورا :منظور بی جی پی از سهوالریسم ملیتوانلد آنچل باشلد کل در بحلث اخیلر
راجنات سین  ،1از روسای بی جی پی ،در مورد ترجم کلم «سهوالر» در زبا هنلدی آشلهار
میشود .سین گفت این کلم در واقز ب معنی «پانت نیلریهش» 2کل بل معنلی بلی قرتلی
نسیت ب خود دین است «تیلی » شد .او ادعا کرد ک پانت یا ترق د،بستگی بلرای هلر عقیلده
ویژه ،راه نیایش ویژه و شهل ویژه از خدا را نشا میدهد ،اما دارما ارزشهای مهل و ابدی کل
هرگز نمیتوانند تغییر کنند مانند قوانین قییعت را نشا میدهد .او ب شدت بلا ایلده جلدایی
دین و دولت مخالفت کرد و درهالیک در مورد ترق های دینی متفلاوت در هنلد هلرف ملیزد
هیچ اشارهای ب مسیحیها و مسلمانا نهرد )Arora, 2008( ».ب عالوه ،ناسیونالیستهای هندو
ادعا کردند ک آ ها سهوالریستهای واقعی هسلتند زیلرا اقلیلتهلا از ایلن ملدارای سلنتی در
ههومت تحت سله ی هندو سود میبرند؛ اما این خط تهری مورد بحث و مجادل قرار گرتتل -
است براین اسا ک «اگر هندوئیسم راست دینی نادیده انگارد ،بر کلژ دینلی سلختگیرانل از
قری سیستم کاستی ،متهی میشود ک بر این داللت دارد ک اقلیتهای دینی باید از سیسلتم
ارزشی برهمنها پیروی کنند؛ همچنین ،ناسیونالیسم هندو همیش پذیرتت است ک اقلیتهای
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دینی ممهن است مراسم دینی خود را ب قور آزادان در تضای خیوصی اجرا کنند املا بایلد در
تضای عمومی ب سنتهای هندو اهترام بگذارند(Jaffrelot, 2007: 313-314)».
ازآنجاک آر ا ا اغلب در آشوبهای هندو-مسلما تعا ،بوده است بنابراین بی جی پلی
تالش کرده است ک شهره اتراقی هندوی خود را پنها سازد .برای ماا ،،درهالیک در اَسم یا
میروت ،1بی جی پی تعاالن در تقویت اختالف و بیزاری اجتماعگرایان درگیر بود و نقش اصللی
اجتماعگرایان خود را با سازما داخلی ،ایدئولوژی و دیدگاهش در مورد جامع هند و تلاری ،آ
توجی کرده است ،در جامو و کشمیر ،بی جی پی آشهارا نقش اجتماعگرایان بر ضد هردو هزب
کنفرانس ملی و هزب کنگره بازی کرده است (.)Bhambhri, 2007: 166-167.
ب گفت وین در ویر ،بی جی پی ادعا میکند ک «هزب مردم» اسلت املا ملردم بلرای آ هلا بل
معنی اکاریت مردم هند یا هما هندوها است .تقاضای بی جی پلی بلرای ههوملت راملا (راملا را ،
ت آنچل
مفهومی ک نخستین بار توسط ماهاتما گانلدی اسلتفاده شلد) ،تقاضلایی بلود بلرای ههومل ِ
«اکاریت هندو» نامیده میشود؛ بنابراین ،آ ها با بخشید هر امتیازی ب اقلیتها ب ویلژه مسللمانا
مخالفت میکنند« .ههومت راما نیز بهور ویژه یک جنی آرما شهری دارد ،تقاضلایی بلرای سیاسلت
پاک و تاسد نشده ،شغل و رتاه برای هر هندو ،بدا گونل کل توسلط هلزب کنگلره تنظلیمشلده و
مسلمانا همچو خارجی نسیت ب هندِ هندو دیده میشوند)Van Der Veer, 2006: 258-9(».
ایدئولوژی بی جی پی -هندوتوا :در سهح ملی ،بی جی پی قاقعان تعهدش نسیت ب منلاتز
هندو و تشهیل دولت هندو را برای متمایز کرد خویش از دیگر اهلزاب سیاسلی ،اعلالم کلرده
است .ب گفت باسو ،در آغاز با توصیف عناصر اصلی ک بی جلی پلی را همچلو یلک هلزب در
سهح ملی مهرح کند ،این هزب بر س بُعد تأکید کرد :یهی انگاره دولت قدرتمند یا یک دوللت
هندو ،سازما هزبی خیلی متمرکز و ارتیاقش با آر ا ا و سازما های (دولت-ملّت هنلدو)
بیا میشود« ،اصالهی ک رهیری آ دائما در بهترین تعریف ،بهور منفی همچلو آنتلیتلز "
سهوالریسم کاذب " 2هزب کنگره استفاده کرده است)Basu, 2006: 59-60( ».
اگرش بی جی پی گفتما اصلی جانا سان را ب خاقر پلذیرش بیشلتر در سیسلتم هزبلی
هند و یاتتن متحدانی در این عرص رقی کرد ( ،)Jaffrelot, 2007: 20.اما گفتما هنلدوتوا را
ادام داد .هندوتوا ،پای اصلی برنام بی جی پی از هما ابتدا اسلت .ایلن هلزب خواسلت یلک
دولت واقعی ب صورت پادشاهی اسهورهای خدای هاکم راما ،همچو خالص ناسیونالیسم خلود،
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تأسیس کند .برای آ ها ،تنها از قری اتخاذ هندوتوا ،هند ب جامعل ای واقعلاً یهپارشل تیلدیل
خواهد شد و ملتسازی بهور موتقیتآمیز تضمین میشلود(Copland & McGuire, 2007: .
 )253.بنابراین ،بی جی پی بدو ملدلو ،مرکلزی هنلدوتوایش ،دا ،ملذهیی-ترهنگلی ای کل
توسط تعاال سازما های شندگان خانواده مشترک هندوها ترویم میشود ،قابل تهم نیست .در
بهترین هالت اندیش ساوارکار بیانگر هندوتوای بی جی پی و «خانواده مشترک» هندو است .ب
گفت بهامیری« ،هندوتوا بر اسا ایلدئولوژی "ملا" و "دیگلری" ،ایجلاد ملیشلود و نمادهلای
ترهنگی هندو برای بسیم مردم اختیا داده میشوند و در این مناق آزادسازی معابد آیودیا،
واراناسی یا کاشی و ماتورا 1و یف ی دینی هندوها است)Bhambhri, 2007: 174-175.( ».
بعد از تروپاشی هژمونی نهرویی و تلداوم خلا ایلدئولوژیک و سیاسلی ،هنلدوتوا همچلو پیاملد
میارزات سیاسیِ ب راه انداخت شده پیرامو هویتهلا و رقابلتهلای سیاسلت هلویتی بلرای کسلب
همایت سیاسی تودهها هور کرد .از آنجا ک هند یک کشور شند هویتی است ،ایلن گفتملا تفرقل
اتهن بوده و بر خشونت و اجیار تهی داشت است؛ زیلرا در اسلا مخالفلت واقعیلت هنلد همچلو
اتحادی از گوناگونیها است .همچنین سیاسلت هویلت همیشل بل مفهلوم «دیگلری» مسللمانا و
مسیحیها بودهاند .بدین گون  ،سازما های هندو ب خاقر هفظ اتحاد داخلی هندوها با تمرکز کلرد
بر «دیگری» شأ  ،برای تیلی هویت هندو تالش کردند .هندوتوا وسیل ای در دسلتا سلازما هلای
سان پریور (خانوادهی مشترک هندو) برای تسخیر قدرت سیاسی و کسب مشروعیت سیاسلی بلوده
است؛ بنابراین هندوتوا ،محتوای بی جی پی را تراهم سازد)Ibid: 164-165 & 221.(.
ایجاد هویت هندو در سراسر هند ک تراتر از هویتهای کاست پراکنده قرار گرتت و آ ها را
در برگیرد ،برای بی جی پی با اهمیت بوده است و سان پریور هندوها را بر اسا شلعار اتحلاد
هندو بر ضد مسلمانا و مسیحیها تراخواند .سیاست میتنی بر دیلن هنلدو بلا هلدف تأسلیس
هویت هندو قوی سیاست غالب در ده  1662بود .سان پریور شعار میتنی بر دین برای بسیم
توده قی انتخابات تراهم کرد .آ ها از تیلی برای یک هند هنلدوی قدرتمنلد و بلزرگ جهلت
جذب قیقات متوسط ب باال و شهری ک از یک قرف آرزوهای جهلانی دارنلد و از قلرف دیگلر
خودشا را بهور پرخاشگران با مراسم ،معابد و دیگر نمادهای دینی هنلدو مشلخص ملیکننلد،
استفاده کردند .از قری استفاده از هندوئیسم ،لمپنها و تقرای بیهار بر ضد اقلیلتهلای دینلی
بسیم شدند .سان پریور یک هدف اجتماعی مشترک ب قیقات مختلف هنلدو داده اسلت و در
بسیم گروههای هندو برای همایت و تقویت هندوئیسم در هند موت بوده است)Ibid. 223(.
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در واقز ،همانهور ک وانایک اشاره ملیکنلد ،تحلوالت اجتملاعی عمیل تلر بل ویلژه درو
کاستهای میان و تحرک ترهنگی زمین را برای انواع تعالیتهای دینی بل نفلز اتحلاد سلان
تراهم کرده بود .بعد از شهست  ،1692-94کنتر ،و نفوذ آر ا ا بر هزب بهلور قییعلی بلا
جهتدهی آ ب سوی سیاستی اجتماعگرایانل تلر ،شلدیدتر شلد .در سلا ،1694 ،جلایگزین شلد
واجپایی با ادوانی ک بهآر ا ا نزدیکتر بود ،کنتر ،بیشتر آر ا ا بر این هلزب را نشلا داد.
ب عالوه ،با رد «سوسیالیسم گاندی» ،این هزب بیشتر از گذشلت بهلور پرخاشلگران بلر ایلدئولوژی
سنتی سان تیلی و آ را دنیا ،کرد .بدینگون  ،پای اجتماعی و سیاسی خود را از قری هرکت بل
سوی راستگرایی ،ب قور تعاالن دنیلا ،کلرد سیاسلت قهیلی کلرد مسلئل سهوالریزاسلیو و
تعریف ترهنگی خویش از ملّت و دولت هند ،گسترش داد)Vanaik, 2006: 173-198(.
اگرش بی جی پی همچو هزب بنیلادگرای محلض مالهظل نملیشلود ،املا شلو بلا اتهلاء بل
هندوئیسم و نقش سازمانی هندو تشهیل شد ،اعتقادات و نمادهای دینی در ایجاد یک جایگاه ملّلی ،بل
این هزب خدمت کردند .ب نظر آ ها ،اقلیت بزرگ مسلما ب اتحاد و یهپارشگی کشلور لهمل زدهانلد
شنا ک در کشمیر و پنجاب و شما ،شرقی ،جنیشهای جداییقلب دارند (.)Brass, 1994: 87-8
ب گفت شاکرابارتی ،بی جی پی تمام دستورالعملهای ستیزهجویانل قرتلدار هنلدو و ضلد
مسلما را برای سودجویی سیاسی بهار گرتت )Chakrabarty, 2009: 73(.همچنا کل رهیلر
ارشد بی جی پی ،ویجی کومارمالهوترا ،1در  1666گفت بود« :هندوتوا و ملت هنلد اصلهالهات
مترادف هستند .هیچ تضادی بین این دو وجود نلدارد)Copland & McGuire, 2007: 280(».
بحث اصلی ایدئولوژی سان این است ک رهایی واقعی هند تنها از قریل خودآگلاهی هنلدوها
همچو واهد ترهنگلی دینلی ممهلن اسلت .بل گفتل وانیلاک ،در ارتیلاط بلا مشخیل ویلژه
هندوئیسم ،دو رهیاتت برای اتحاد هندوها وجود داشت و هر دو دنیا ،شدهاند :انسلجام و اتحلاد
داخلللی و خللارجی بللر اسللا هندوئیسللم .نخسللت ،آ هللا تللالش کردنللد ک ل بللرهمنگرایللی را
انعهافپذیرتر و سازگارتر سازند .رهیاتت دیگر و اصلی در کلار مجموعل ی سلان اتحلاد بلر ضلد
دشمن مشترک بود ک از قری آ هندوها امیدواران میتوانستند ن ب آنچ کل قلرار اسلت بل
اشتراک گذاشت شود بله با آنچ ک با آ مخالفت میکنند ،هتی ب هنگام دشلمنی و خیلومت
داخلی ،متحد شوند .در واقز ،اهسا قویتر را ب دنیا ،داشت)Vanak, 2006: 183.(.
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اگرش ب خاقر سیاست ائتالتی ،بی جی پی رهیاتت پرخاشگران ی سلنتی در ناسیونالیسلم
هندو را تغییر داد ،اما این تغییر تقط تعدیل در استفاده از واژگا بوده است .ناسیونالیسم هنلدو
ب «ناسیونالیسم ترهنگی» تیدیل شود ،موضز «قرتدار هندو» همچلو «سهوالریسلم واقعلی»
مورد اشاره واقز شد و موضز ضلد مسللما تحلت عنلوا «تأکیلد بلر امنیلت داخللی» پنهلا
شد )Arora, 2008.(.در بیانی اتخاذ شده در  21ژوئن  ،2226بیا شد ک ایلدئولوژی بنیلادی،
هندوتوا« ،نیاید همچو لایدئولوژیای ک ] بهور کوت بینان ب اعما ،دینی محلدود شلده یلا در
اشها ،اتراقی ابزار شده ،تهم یا تلقی شود .این ب ترهن و خیایص مردم  ...شیوه زندگی  ...و
بنابراین ،هم شیز ،مربوط میشود ) Kinnvall & Svensson, 2010: 275(».با این وجود ،این
هزب سیاسی ب شدت در ارتیاط با جنیش ناسیونالیستی هندو و ایدههای اصلی آ باقی ماند.
تالش جهت تکمیل فرایند دولت-ملت مدرن ناسیونالیسم هندو
پروژة تهمیل ترایند دولت ملتسازی ،1عالوه بر تأمین مناتز نظام هاکم ،یهی از محورهلای
اصلی ایده روشنفهرا ارگانیک ههومت مودی نیز است ک در اتاقهای تهلر بسترسلاز تعالیلت
دولت از قییل بنیاد ویوکاناندا 2با بنیاد هند ،3بلا همایلت دوللت ناسیونالیسلت هنلدو گلرد هلم
آمدهاند ( .)VIF Report4 2016: 3در پروژه دولت-مللت سلازی هنلد ،از جملل بلا اسلتفاده از
توصلی ایلدئولوگ هلای برجسلت داخللی (Itty Abraham, 2014: Orfonline ) 4و خلارجی،
راهیرد دو زبان دولت -ملتسازی در داخل کشور ،توأم با همراهی و همهاری راهیردی یا اسلتراتژیک
با ساختار جهانی در دستور کار جدی دولت ناسیونالیست هنلدو اسلت .نمونل برخلی از برنامل هلای
جریا مذکور جهت تحق دولت  -ملتسازی ههایت از شهلگیری مظاهر مادی و معنلوی دوللت-
ملت هندو و تأمین همزما مناتز قیق متوسط ،دولت و نیروهای جهانیشد دارد:

 .1جهت تیدیل شد ب دولت مدر قوی وستفالیایی تالش می کنلد ). (Vivekananda Report, 2016: 3زبلا مللی نلدارد.
بلحا قومی  72درصد جمعیت زبا هند و آریایی یا هند و ایرانی داشت و سپس زبلا انگلیسلی بعنلوا زبلا رسلمی انتخلاب
شده است 76 .درصد جمعیت هندو و  1445درصد آ مسلما است .در تاری ،مدر این کشور نظم و زبلا انگلیسلی جلایگزین
نظم و زبا ایرا محور شده است .در هوزه تمد آریایی و زبا تارسی قرار دارد .نظم هاکم امریهلایی در صلدد قلوام بخشلید
دولت  -ملت ،مدر ب سیک غربی است .شند گانگی دینی ،قومی ،ترهنگی و تقدا اتحاد دولت ملت مانز از تیلدیل ایلن کشلور
ب دولت مدر قوی بوده است .دولت هندوی راستگرا ب رهیری مودی در جهلت اعملا ،هاکمیلت مهلل و تحهلیم پایل هلای
دولت قوی گام بر می دارد.
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. Vivekananda International Foundation
. India Foundation
4
. How India Became Territorial: Foreign Policy, Diaspora, Geopolitics” (Stanford 2014).
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الف  -ایجاد هاکمیت مهل دولت« :ناسیونالیسم هندو» بعنلوا ترهنل

و امنیلت مللی و

ایدئولوژی رسمی دولت ،اکاریت مردم و قیق متوسط هند انتخاب شده است .جریا غاللب در
پی تحهیم جایگاه مودی ب عنوا رهیر جدید هزب در عیر جهانی شد اقتیاد است؛ بنابراین
در مرهل او ،تحهیم هاکمیت بالمنازع دولت و ایدئولوژی دولت از قری جذب و مفیلبنلدی
سایر هویتها و عناصر از قییل بودیسم ،سیهیسم و هتی سایر اقلیتها از قییل مسلمانا و دتز
عناصر غیر در دستور کار است ( .) Ansari4 2016: 1-30بل لحلا نظلری انجلام مراهلل زیلر
مدنظر این جریا است:
ب  -ایجاد قانو و روی واهد در هند :این جریا تهری در پی الغلاء و امحلای نهادهلای
ساختارمند و سنت های پیچیده متهار ،متنوع و دست وپا گیر هند سلنتی و جلایگزینی آ بلا
ترهن قیق هاکم یعنی اکاریت هندو اسلت .میلداق بلارز آ قلانو اساسلی قریلب 422
صفح ای مغل و سایر قوانین و قواعد ملی و ایالتی متهار و پیچیده این کشور است ک ملانز
بزرگی بر سر راه تیدیل هند ب یک دولت-م لت ساختارمند با نهادهلای اجتملاعی یهپارشل و
همسو پنداشت می شود .از سوی دیگر ،هدف دولت جایگزینی نهادهلای سلنتی یلاد شلده بلا
مجموع گویا ،کاربردی ،دارای هویت مشخص و در خدمت مناتز نیروهای داخللی مسللط در
هند است ) .(Itty Abraham, 2014: Orfب عیارت دیگر ،توأم با انجا م رونلد پیرایل زدایلی و
سنت شهنی در هوزه های تعریف شده بعنوا ماا ،هلذف قلوانین ویلژه اقلیلت هلای دینلی و
یهسا سازی قوانین پیچیده و متنوع مالیاتی ایالت های گوناگو هنلد در یلک قلانو واهلد
موسوم ب الیحل یهسلا سلازی مالیلات هلا 1درصلد نگلارش و تعملیم قلانو جدیلدی کل
تضمینک ننده منلاتز اکاریلت هلاکم اسلت و همچنلین بازنویسلی تلاری ،بل سلیک جدیلد،
اسهوره سازی ،ترهن سازی و هتی تمد سازی با اقداماتی از قییلل تأسلیس معابلد جدیلد
عظیم و باشهوه بر تراز مظاهر تمدنی تخریب شده اقلیلت هلا از جملل مسلاجد مسللمانا  ،از
یهسو و تحلیل مظاهر ترهنگی اقلیت ها از جمل تالش اتراط گرایا هنلدو در جهلت تخریلب
2
بناهای تمدنی باشهوهی از قییل تا محل.
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. GST Bill

 .2نخیگا ابزاری این جریا عالوه بر نخست وزیر مودی ،اتراد متنفذی از ارو جیتلی ،جی شنهار وزیر امور خارج  ،تمهیلد
کننده روابط راهیردی مودی با امریها و میاشر اکیر در وزارت خارج  ،آجیت دوا ،مشاور امنیت ملی نخسلت وزیلر ،کلی ر
ری جو جو در وزارت کشور و تیمی از اتراد مقتدر در سایر دستگاه ها شامل اتراد نظامی و متمو ،محدود می گردد.
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ج  -ایجاد تشهیالت مرکزی مهیز رهیر یا ویهاناندا در ساختار دولت ک مسلئولیت بسلیم،
هفظ و توزیز منابز و همچنین توزیز و تخییص نیروهای دولت مدر و نوساز هند را ب عهلده
دارد ،در دست ور کار اسلت .تأسلیس بنیادهلای تهلری جدیلد از قییلل بنیلاد ویوکانانلدا (VIF
) Report, 2016: introductionیا کانو های تهری ،مالی و عقیلدتی دیگلر نیلز در شلارشوب
برنام ایجاد تشهیالت منسجم و پاسخگو بر همین اسا است .ایدئولوژی دولت هنلدو کل بل
«هندوتوا» نیز موسوم شده است ،در پی ایجاد یک کشور هندو است ک «خود» او ناسیونالیسلم
تراگیر هندو و «دگر آ » اقلیتها هستند ) .(Ansari, 2016: 4) & ( Jaffrelot42016: 1-3در
این شارشوب ،برنام های جامعی شامل کوشانید اقوام هندو ب مناق مورد مناقش  ،جذب هم
کیشا هندو از خار کشور و تفوق ترهن و امنیت ملی هندوتوا و هتلی تحهلیم برنامل هلای
تقد گاو و همایت از نیروهلای میلیشلای همایلت از گلاو در دسلتور کلار اسلت ( Election
.)Manifesto, 2014 BJP Party
هزب هاکم ب رهیری مودی ک خود را از یهسو مستظهر ب پشتییانی اکاریلت داخللی و از
سوی دیگر ،همایت شریک راهیردی خود امریها و همایت اسراییل و بلوک غرب ملیدانلد« ،بلا
بی باکی تمام برنام هذف اسهنا را برخالف هم قواعلد دمهراتیلک و قلانونی کشلور و بلرغم
مخالفت جنجالی پارلما و اپوزیسیو  ،با تحهم و اجیار ب انجلام رسلانید .ایلن برنامل یهلی از
مراهل مهم اجرای ضوابط رژیم بینالمللی گروه اقدام مالی بینالمللی ( )FATFدر هند و تأمین
منابز مالی نخیگا هلاکم هنلدو محسلوب گردیلد(PTI, 2016: Nov 15) & (Kejriwal, ».
 Times (of India: 15 Novاجرای قرح نظام مالیلاتی واهلد و ابهلا ،اسلهنا هلای درشلت
تحق مناتز نیروهای داخلی و جهانیشد را در یک برنام جامز بلا ابعلاد سیاسلی ،اقتیلادی،
امنیتی و ترهنگی با سهوح ملی و خارجی تائید مینماید .برغم میائب و مشهالت عدیده ایجلاد
شده ناشی از برنام مزبور در داخل کشور ،قدرتهای خارجی شامل امریها و اتحادی اروپلا از آ
استقیا ،نمودند .الیت از نگاه شماری از صاهبنظرا  ،تحق پروژه دولت ملتسازی با مسلائل و
معماهای بزرگی در داخل هند روبرو است ک از جمل آ میتوا ب «مقاومت سلایر هویلتهلا
(ادیا بزرگ و دگرها) در روند مفیلبندی شد در هندوئیسم»« ،تأمین مالی تعالیتهای ایلن
پروژه»« ،موضوع مهم توزیز قدرت از جمل میا هندوئیسم ،سیهیسم ،مسللمانا  ،مسلیحیا و
سایر اقلیت های قردشده و ب هاشی راندهشلده» اشلاره نملود .از نگلاه برخلی از پژوهشلگرا ،
هاکمیت گفتما اتراقی هندو بر سراسر هند ،نهادهای «قانو اساسی هند ،دمهراسلی در ایلن
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کشور ،هاکمیت سهوالریسم و سیاستهای اقلیت محور از قییل سوسیالیسلم نهرویلی هنلد» را
ب شالش کشیده است )(Ansari, 2016: 1,4, 25-111
با خاتم پارادایم جن سرد ،شرخش تدریجی هند از راهیرد یا استراتژی «علدم تعهلد» بل
« راهیرد تعهدات شندگان » (Narayanan, 2016: the Hindu)1ک از دورا نخست وزیلرا
میان و معتد ،هند ب ویژه ما موها سین در دستور کار قرار گرتت بود ،در دولت ملودی
ب تهامل و هتی با عدم شرکت نخست وزیر وقت هند در نشست سرا جنیش در سا2216 ،
در ونزوئال ،ب نقه او بی اعتنایی هند ب جنیش رسید .از سلوی دیگلر ،اقتیلاد سیاسلی در
زما نخست وزیری ما موها سین این کشور را بل امضلای قلرارداد هسلت ای بلا امریهلا،
شرخش تاریخی سیاست خارجی دهلی و خرو این کشلور از مواضلز جنلیش علدم تعهلد و
هتی همایت از قهعنام تحریم شورای امنیت علی جمهوری اسالمی ایلرا  ،بعنلوا یهلی از
اعضای مهم و مستقل جنیش کشانده بود .در زمین تغییر جهت گیری سیاست خارجی ،آقلای
مودی در اولین میاهی خود بیا داشت « :و یف سیاست خلارجی تغییلر ذهنیلت دیگلرا
نیست ،هدف پیدا کرد نقاط مشترک است و هر جا مناتز هند ایجاب کنلد بلا هلر کشلوری
گفتگو میکنیم» .او در ادام توضیح داد « :هند باید بپذیرد جها دو قهیی ب سر آمده اسلت
اما هند کمی دیر این وضعیت را درک ن موده است .جها امروز یک جها بل هلم پیوسلت و
دنیای وابستگی متقابل است» ) .(The Times of India: Jun 27, 2016اکنو در شلارشوب
این نظری روابط استراتژیک هند با امریها و اسلراییل گلره خلورده اسلت (MEA Reports,
) 2017: the USA & Israel Sectionsدر سهح داخلی ،دولت ب پا یگاه هزبلی و تشلهیالت
بزرگ ترین هزب جها با قریب یک صد میلیو نفر عضو (هلزب بلی جلی پلی) و برنامل یلا
مانیفست مهتوب و همچنین پشتییانی مؤثر قیق متوسط و تشهیالت شی بسلیم آر.ا .ا
متهی است ) (Election Manifesto, 2014 BJP Partyانجام کلی برنام های توق با میلانی
دولت -ملت سازی وستفالیایی و کارکردهای دولت مدر متحلد اسلتراتژیک غلرب همسلویی
داشت و تغییر در ترهن و امنیت ملی و سیاست خارجی هند را اثیات می نماید (خانی جوی
آباد.)2219 :163 ،
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نتیجهگیری
پس از گاندی ،هند ک بتازگی استقال،یاتت است بیپدر میشلود .در ابتلدا میلراد گانلدی
ارزش باالیی دارد هرشند ک نزاعهای سیاسی شروع شده است؛ اما هند عدم تعهد را در سیاست
خارجی خود پیریزی میکند .با گذشت زما آرما ها رن واقعیت ب خود میگیرنلد و هلزب
کنگره دشار تساد شده و شوروی سقوط میکند .هند با دیگری (های) متخاصلمی بل نلامهلای
پاکستا و شین قرف شده است .مهم تر از هم داخل هند با جنیشهای تجزیل قلیانل روبلرو
هستیم .درواقز ،پس از ترور گاندی ،هند بلر اسلا میلراد گانلدی بل تلدوین سیاسلتهلای
آرما گرایان و انسا دوستان خود میپردازد؛ اما این آرملا گرایلی بلا تهدیلد امنیتلی شلین و
پاکستا و پس از آ سقوط شوروی ب سمت واقزگرایی تغییر جهت میدهلد .در ایلن شلرایط
است ک تندروها ترصت مناسب را پیدا میکنند و با گفتما ناسیونالیسم اتراقی و بازیابی تمام
سنتها دا ،های خود را در جامع هند تاییت میکنند .گاندی و گفتمانش از متن ب هاشلی و
از سیاست عملی کنار میرود و صرتاً در بحثهای هقوق بشر و دیپلماسی عمومی هضلور پیلدا
میکنند و گفتما های تندرو و متخاصم از هاشی ب متن میآیند و در سلهح کلال تأثیرگلذار
میشوند .عدم خشونت گاندی ،نیروی سیاسی -اجتماعی پدید آورد کل موجلب اسلتقال ،هنلد
شد؛ اما پس از ترور گاندی ،رهیرا هند در مواجه با مشهالت ،بتدریم از مسیر علدم خشلونت
جدا میشوند و سیاست خارجی هند از مسیر مسالمتآمیز ابتدایی خار میشود.
با بررسی این تحو ،تاریخی متوج می شویم کل نقلش گانلدی در سیاسلت خلارجی هنلد
امروزه بیشتر در شارشوب دیپلماسی عمومی و تیلیغات است .گاندی از سالحهای کشلتارجمعی
بیزار بود و از همزیستی مسالمتآمیز صحیت میکلرد؛ وللی هنلد املروز یلک کشلور بلا سلالح
هست ای است ک عضو ا پی تی هم نیست .گاندی در سیاست ورزی خود از عش بل دیگلری
سخن میگفت؛ ب عیارت دیگلر ،گانلدی بلر پایل اوپانیشلاد دیگلری خلود را عاشلقان دوسلت
میداشت شو میا او و خود تفاوتی نیود بلهل آتملن کلل بلود؛ املا در تحلو ،تلاریخی ایلن
آرما گرایی جای خود را ب واقزگرایی و عملگرایلی داده اسلت .همچنلین ،در سلهح سیاسلت
داخلی هند میراد گاندی در هم گفتما های متخاصم هضور دارد و آ ها نمیتوانند نسیت ب
گاندی بیتفاوت باشند .با اقدامات تجزی قلیان گروههای مختلف و ضعف هلزب کنگلره اهلزاب
اتراقی هندو ترصت را مناسب دانستند و با قهیی کلرد تضلای سیاسلی هنلد توانسلتند رأی
بیاورند .این گفتما ها در جستجوی جعل تاری ،و ترسیم گذشت باشهوه و استفاده هم جانی از
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 از مهمترین این اهداف تالش این گفتملا بلرای.نظام بینالملل در راستای اهداف خود هستند
.ملت مدر وستفالیایی با محوریت رهیری کاریسماتیک است-ایجاد دولت
درباره میراد گاندی باید ب این نهت مهم توج کرد ک گفتما و شخییت گانلدی شلو
 گاندی دیگری تمام این گفتملا هاسلت.شیحی در زیر تمامی گفتما های رقییش موجود است
 صلدایی کل روزی.و اکنو با گفتما پویای خود صدای اقلیتها و در هاشی هلای هنلد اسلت
 نیود گفتما گاندی در متن امروزی هنلد.شو تریادی تمامی هاشی نشینا را بسیم کرده بود
از ضعف این گفتما نیست بله از ضعف سیاستمدارانی است ک داعی دار این گفتملا خلود را
 از دید نگارنلدگا ایلن.معرتی می کنند؛ اما در سیاست عملی خودباوری ب عدم خشونت ندارند
 هنلد ملدر بلر پایل ی. گفتما گاندی از هاشلی بل ملتن خواهلد آملد، در آینده هند، مقال
پلورالیسم و وهدت در کارت شهل گرتت است و گفتما های متخاصم در بلندمدت نمیتواننلد
در مفیلبندی شنین هندی موت باشند
.
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