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 م٢٠٠۶پلوم انجينير کريم عطائی                                                                                            مارچ دي
 

  روی صحنه جهانیگ عنقريب يک قدرت بزر–هند 
 

ند وپاکستان م بکشورهای آسيای جنوبی افغانستان، ه٢٠٠۶ مارچ ٠۵ الی ٠١ئيس جمهور امريکا از تاريخ بوش ر
م باين طرف که نيم ١٩۴٧افغانستان از . اين سفر هستۀ سياست امريکارا درين کشورها تشکيل می دهد. سفر نمود

قاره هند از استعمار بريتانيا آزاد گرديد، با کشور هند مناسبات نيک دارد که همواره به يک روش دوستانه دوام داشته   
وی سابق به کشور ما، گرچه هند از مهاجرين افغانی پذيرائی بعمل ميآورد،   متأسفانه در وقت تجاوزاتحاد شور.  است

با آن هم حکومات هند مانند پاکستان در صدد تخريب  . ولی حکومت اندرا گاندی اين تجاوز را صريحًا محکوم نکرد
.   افغانستان مدد ميرساند   ميليون دالر در باز سازی و اعمارمجدد      ۵٠٠اکنون حکومت هند با تقريبًا   .  افغانستان نبوده اند 

با سفر بوش به هند، سياست امريکا در برابراين کشور تغيير کرده و از نگاه افغانستان، خاصتًا در ارتباط با پاکستان،  
با امتيازاتی که هند درامور انرژی هسته ئی  در اين ديدار بوش بدست آورده،    . بايد مورد بررسی قرار داده شود

ر بی اعتنايی به توقعات هسته ای پاکستان، به پرويزمشرف رئيس جمهور اين کشور گوشزد     رئيس جمهور آمريکا ب
 پاکستان و هند و    یئه او به خبرنگاران گفت که سابقه هست   .کرده است که بايد برای مبارزه با القاعده بيشتر تالش کند  

 . نياز آنها به انرژی با يکديگر تفاوت دارد
را تأييد کرده است، سفر او  " جنگ با تروريسم" از پاکستان، همکاری اين کشور در دارش ي با اينکه جورج بوش در د

 .  پاکستانبرایبه منطقه ارمغان بيشتری برای هند در بر داشته است تا 
 

م خود سفر بوش به هند را تحت غور مفصل گرفته ٢٠٠۶ مارچ ۴ چاپ سوريش در سرمقاله تاريخی NZZروزنامه 
 .ين جا غرض مطالعه عالقه مندان تقديم است است که اينک متن آن در

 
اينکه گاهی  چنين نيست، ".  او يک رفيق است"  :هندوستان تايمز يک روز قبل از رسيدن بوش به هند نوشت

مظاهراتی که ديدار را همراهی ميکرد و هم اين حقيقت که از بيم تظاهرات چپی ها بايد بوش از ايراد بيانيه در مقابل 
با آن هم درنيک انديشی، اکثر مردم هند نسبت به  اضالع  .  ن صرف نظر ميکرد، شاهد اوضاع استعمارت پارلما

از يک همه پرسی به سطح جهانی معلوم است که   . متحده امريکا و رئيس جمهور آن، شک و ترديدی وجود ندارد    
 .بوش ازهرجای جهان کرده، بشمول خود امريکا، بيشتر در هند محبوبيت دارد 

 

  طبيعی متحد
اساس خوشبينی در قدم اول اين است که بوش شخصًا به هند  زياد عالقه مند ی داشته و واضحًا می خواهد به اين             

حقيقت اين است که تا حال هيچ يک .  کشور آسيای جنوبی ياری رساند تا بحيث يک قدرت جهانی عرض وجود نمايد
 قارۀ هند  بخرچ نداده و مردم هند اين روش بوش را دوست      از رؤسای جمهور امريکا  مانند بوش، چنين توجه به نيم

 .   دارند
حتا درزمان کلينتن در فضای مناسبات دوجانبه بين دو کشور بزرگ ديمو کراسی جهانی که سالهای متمادی بحيث 
رقيب در برابر هم قرار داشتند، روشنی محسوس بود که در زمان خلف وی، جورج بوش پروسۀ آن ازتحرک بيشتر  

دريک منطقه "  متحد طبيعی"اداره بوش هند ديموکرات و عامل بازار اقتصاد آزاد را  بنظر يک   .  برخور دار گرديد
از   . مهم جيو ستراتيژی، نگريسته و می کوشد، دهلی را به کسب بيشتر اهميت ياری رسانيده و با خود مرتبط سازد 

برعالوه   . ا تروريزم حائز اهميتی زيادی گرديده است م  به بعد هند بحيث يک متحد در مبارزه ب  ٢٠٠١ سپتمبر ١١
واشنگتن در صدد آن است تا در نزديکی با دهلی، در منطقه  موازنه قوا را در برابر چين که هر روز از نفوذ بيشتر     

 . برخور دار ميگردد، اعمار نمايد
هند با بيش از يک ميليار .  اخته شوند در پهلوی آن دلچسپی های اقتصادی که اهميتی  بارزی دارند، نبايد از نظر اند  

دانشمندان مهم  .    فيصد، دلچسپ ترين بازار فروش آينده رابرای امريکا ارائه ميدارد     ٨نفوس و رشد اقتصادی ساالنه   
 1فوروم  اقتصادی که بوش را در سفرش به هند همراهی می کردند، در دهلی  با همتاهای هندی خويش در يک  

CEO-Forum و در ظرف سه روز موافقتنامه های متعدد تجارتی و قرارداد های مهم را در ساحات         مالقات کرده
 .  وبيوتکنا لوژی  و هم چنين تحقيقات علمی در امور زراعت، به امضا رسانيدند-فضانوردی، اطالعات
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 هند بحيث يک قدرت هسته ئی شناخته شد
م به امضا رسيد، ومهر تائيد برقدرت اتومی ٢٠٠۶چ  مار٢اوج ديدار بوش را موافقتنامۀ هسته ئی که روز پنجشنبه   

م  درين تکنو لوژی در ساحه بين   ١٩٧۴هند که بعد از اولين تجربه اتومی در سال   .   هند گذاشته شد، تشکيل ميدهد 
چون دهلی از امضای قرارداد      . م با قيود بيشتر موا جه گرديد ١٩٩٨المللی تجريد شده بود، با تجديد تجارب درسال    

وسعه سالح هسته ئی خود داری نمود، از بدست آوردن دانش و معلومات تخنيکی در امور استفادۀ صلح آميز از             منع ت
انرژی اتومی  و مواد  هسته ئی مورد احتياج، بدور ماند که  اکنون موقف بالفعلش بحيث يک قدرت اتومی شناخته       

رويۀ  "مناقشه قراردارد چه  هند به اين وسيله با       اين قدم در امريکا و هم چنان در ديگر مما لک جهان در     .  ميشود
طبق نظر   .  يعنی عدم امضای قرارداد بين المللی منع توسعه سالح اتومی، مودر تقدير قرار ميگيرد       " خراب خود

 . ، مساعی عدم دست رسی به سالح اتومی، شگاف پيدا ميکند٢ نمونه ئیمنقدين، با اين قضيۀ
قتنامۀ هسته ئی را باهند از منظوری گانگرس بگذراند و اگر باقی کشورهای دارای        اگر بوش بتواند با آن هم  مواف     

قدرت ذروی با آن موافقه داشته باشند، آنگاه، گفتۀ صدراعظم هند، سنگ، که هند و امريکا حقيقتًا با اين موافقتنامه 
با خوشی   " great dealۀ بزرگ  معامل "در رسانه های هندی اين   . تاريخ جهان را رقم رده اند، مبالغه نخواهد بود    

.  تايمز آف ِانديا می نويسد، هند باامضای اين موافقنامه همبازی مهم در صحنه جهانی ميگردد . استقبال گرديد
هندوستان تايمز هند را در پهلوی پنج قدرت رسمی اتومی قدرت ششم می نامد و ِانديين اکسپرس در يک تبصره اين      

 .م  با چين امضا شد، مقايسه ميکند١٩٧٣تنامه هسته ئی که از طرف نيکسن در سال موافقتنامه را با امضای موافق
نظر به رشد اقتصادی  و کسب    .  واضح است که اين رفاقت واشنگتن ازطرف هند با ِمنه داری  پذيرفته نميشود   

مداران هند يقين دارند    سياست  . اهميت جيو پوليتيک در سالهای آخر، مردم هند از اعتماد به نفس بيشتر بهره مند اند  
ازين لحاظ غير قابل تصور است که حکومت  .  که واشنگتن اقًال همان اندازه به هند ضرورت دارد که هند به امريکا  

در سال گذشته اين حکومت در جبهات . مورد بهره برداری قرار گرفته بتواند" رفيق جديد خود"سنگ در آينده از 
رقيب بزرگ خود چين نزديکی حا صل نمايد که درين روش در کوتاه مدت  مختلف مصروف بود و کوشش داشت با 

 . تغييری بميان نخواهد آمد 
 

 بازيهای سياسی با همه امکانات آن  
نه تنها کمونيست .  دوام دارد » قدرت امپريا ليستی اضالع متحده امريکا« هراسهای گذشته و بدگمانی ها در برابر 
شتی بانی آنها محتاج است از فروش عاليق ملی و از دست دادن استقال ل هند  های هند که حکومت اقليت سنگ به پ

بلکه در حزب کانگرس و در حلقات    .  که از ده ها سال به اين طرف حفاظه و حمايه ميشود، اخطار ميدهند     
ازهم در سراغ  روشنفکران  آواز های زيادی بلند است که نبايد اضافه ازحد زياد وابستگی به امريکا داشت وهند بايد ب      

 .   متحدين ديگر بکوشد
 باوجود پروسه صلح که بين دهلی  و اسالم   -برعالوه، مناسبات بسيار نزديک امريکا با دشمن سرسخت هند، پاکستان

 .  با عدم اعتماد روبرو ميگردد-آباد در جريان است 
ش را هيچگاه در يک پهلو قرار ِسنگ داليل متذکره را با اين اطمينان جواب ميدهد که  دهلی سياست خارجی خوي 

با آن هم صدراعظم متيقن است که  . نداده و باز هم تمام امکانات را در بازی های سياسی از نظر دور نخواهد داشت   
نظر به تغييرات در موازنه قدرت به سطح جهانی، تعمق مناسبات بين دهلی و واشنگتن در حال حاضر از نظر   

 در بر دارد که بسر رسانيدن معاهده درساحه انرژی اتومی، با وجو مقاومت سياسی و اقتصادی منافع زيادی را
عال مات ديگر رای هند خالف ايران در موسسه بين المللی انرژی     .   موسسه بين المللی هسته ئی، نمو نۀ ازان است   

 .ته بوداتومی  و برطرفی  وزير نفت، آيار، بود که  در پاليسی انرژی  روش خالف امريکارا در پيش گرف
امريکا بحيث بزرگترين متحد تجارتی و سرمايه گذار خارجی، در پيشرفتهای مزيد اقتصادی برای هند حقيقتًا از    

.  ضمًا هند اميد دارد با کمک امريکا موقفش را بحيث يک قدرت جهانی تحکيم بخشد .  اهميت شايانی برخور دار است 
ت هسته ئی متضمن چوکی هند در شورای امنيت ملل متحد  د هلی به اين نظزاست که شناخت کشورش بحيث يک قدر

ريفورم شورای امنيت ملل متحد در   . نيز خواهد بود ولی امريکا برای اين توقع تا حال گوش شنوا نداشته است     
د ريک کنفرانس مطبو عاتی رئيس جمهور امريکا  .  مذاکرات بوش و سنگ يگانه نقطه قابل مناقشه باقی مانده است

 . ی توانست نظر حکومت خودرا درين زمينه  به ژورناليستهای کشور ميزبان تفهيم نمايد به مشکل م
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