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مقدمه

در اوایل سال جاری میالدی، خبری مبنی بر انعقاد یک قرارداد دو میلیارد دالری بین هند و صنایع هوافضای 
رژیم صهیونیستی بر روی خروجی رسانه ها قرار گرفت که در تاریخ روابط هند با این رژیم، رقمی بی سابقه 
محسوب می شود. این خبر و اخباری از این دست، این سؤال را برای ناظر مسائل بین المللی ایجاد می کند 
که چه عواملی هند را -به عنوان کشوری که از شناسایی فوری رژیم صهیونیستی در بدو تشکیل آن امتناع 
و با عضویت آن در سازمان ملل متحد مخالفت می نماید- به مرحله ای می رساند که رژیم اشغالگر قدس را 

به عنوان شریکی راهبردی انتخاب نماید؟

اندیشکده راهبردی تبیین
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1. رویکردهای سیاست خارجی هند

هند از زمان استقالل تاکنون، چند دوره را در سیاست خارجی خویش پشت سر گذاشته است که هرکدام 

دارای ویژگی ها و مؤلفه های متفاوتی بوده و نتایج خاصی را برای این کشور به همراه داشته اند.

 

1-1. دوره ی اول سیاست خارجی هند )1۹۴۷ تا 1۹۶۲(

که از زمان استقالل تا جنگ با چین در سال 1962 را در  کشور  اولین دوره ی سیاست خارجی این 

برمی گیرد، به دوره ی نهروئیسم]1[ شهرت دارد و طی آن، هند پیرو سیاست »عدم تعهد« در سیاست و روابط 

خارجی خویش با دیگر کشورها و نظام جهانی بود. جواهر لعل نهرو -اولین نخست وزیر هند- معتقد بود هند 

در آن مقطع خاص، به آن اندازه قوی نیست که با حضور فعال در نظام جهانی، تفاوت و تغییری معنادار در 

آن ایجاد نماید و به نفع این کشور است که فاصله ی خود را با هر دو ابرقدرت حفظ کند. اولویت های سیاست 

خارجی این کشور را در آن دوره، پیگیری آرمان »یک جهان«، استعمارزدایی و خلع سالح شکل می داد.

 

1-۲.  دوره ی دوم سیاست خارجی )اوایل دهه ی 1۹۶۰ تا پایان جنگ سرد(

شکست تحقیرآمیز هند در جنگ با چین در سال 1962، جانشینان نهرو را بر آن داشت تا دستور کاری 

رادیکال تر پیش روی سیاست خارجی هند بگذارند. این کشور در مقابل تهدیدات چین و پاکستان، به تجهیز و 

مسلح سازی بیشتر خود روی آورد و در مقابل همسایگان خود و کشورهای غربی، رویکردی تهاجمی تر نسبت 

عدم تمایل هند برای برقراری روابط رسمی با رژیم صهیونیستی تا پیش از 1992 را در دو بعد 
داخلی و خارجی می توان بررسی کرد. در بعد داخلی، اصلی ترین دلیل این بود که سیاستمداران 
هندی، با توجه به جمعیت باالی مسلمانان در این کشور، حاضر به پذیرش ریسک از دست 

دادن آراء آنان به بهای حمایت و ایجاد روابط با رژیم صهیونیستی نبودند.
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به دوره ی پیشین اتخاذ نمود. در سال 1974 به اولین آزمایش هسته ای خود )پوخران یک]2[( پرداخت 

و رویه ای -هرچند آرام- را برای ایجاد یک ظرفیت بازدارندگی نظامی آغاز نمود. در طول این دوره، هند 

همچنان سعی بر حفظ حدی از خودبسندگی و حداقل نگه داشتن رابطه ی خود با نظام اقتصادی جهانی و 

عدم وابستگی به غرب داشت. پس از توافق سیمال بین هند و پاکستان که با میانجیگری شوروی بین دو کشور 

به دست آمد، هند در روابط خارجی اش به نوعی به شوروی تمایل یافت، به گونه ای که این ابرقدرت، به اولین 

تأمین کننده ی تسلیحات هند تبدیل شد.

 

1-3. دوره ی سوم سیاست خارجی )1۹۹1 به بعد(

پس از فروپاشی شوروی، سیاست خارجی هند نیز دستخوش تحوالتی شد و اولویت های سیاسی این 

کشور تغییر یافت. هند در پی اصالح مواضعی برآمد که مانع از ارتقای روابطش با غرب شده بود و یک سیاست 

خارجی عمل گرایانه را فارغ از هرگونه ارزش و با نگاه به کسب منفعت و بهترین نتیجه ی مادی در پیش گرفت. 

کثر سازی جذب سرمایه های خارجی و تجارت بود. این کشور با بیشترین توان سعی  هدف این اقدامات، حدا

در افزایش بازدارندگی خود نمود و به طور هم زمان، به ارتقای روابط با ایاالت متحده پرداخت.

 

۲. روابط سیاسی هند و رژیم صهیونیستی

۲-1.  از زمان تشکیل رژیم غاصب تا اوایل دهه ی 1۹۶۰

در این دوره، که متقارن با دوره ی اول سیاست خارجی هند است، روابط هند و رژیم صهیونیستی به 

صورت رسمی آغاز نشده و طرفین نماینده ای نزد یکدیگر ندارند. در بدو تشکیل رژیم صهیونیستی، اصلی ترین 

عنصر در مواضع هند در قبال این رژیم را ارتباط این کشور با کشورهای عربی و حمایت آن از آرمان فلسطین 

شکل می داد. حمایت این کشور از آرمان فلسطین، مبانی خود را از نهضت استقالل هند می گرفت. در سال 



کت راهبردی/ 4 اندیشکده راهبردی تبیین |  روابط هند و رژیم صهیونیستی؛ از عدم شناسایی تا شرا

1938، ماهاتما گاندی طی مصاحبه ای با روزنامه ی هریجان، ضمن همدردی با یهودیان، اعالم داشت:

»همدردی من ]با یهودیان[ چشمان مرا به روی الزامات عدالت نمی بندد. درخواست هایی که برای 

ایجاد یک کشور برای یهودیان مطرح می شوند، برای من چندان جذاب به نظر نمی رسد… چرا آنان نباید 

مانند بقیه ی مردم زمین، کشوری را خانه ی خود سازند که در آن متولد شده اند و در آن حق حیات یافته اند؟ 

فلسطین همان قدر به اعراب تعلق دارد که انگلستان به انگلیسی ها یا فرانسه به فرانسوی ها. تحمیل یهودیان 

به اعراب، کاری اشتباه و غیرانسانی است… بازگردانی همه یا بخشی از فلسطین به یهودیان، تحقیر اعراب 

بوده و قطعًا جنایتی علیه بشریت است.«]3[

هند به طرح تقسیم سرزمین فلسطین به دو کشور در سال 1947]4[ و عضویت رژیم صهیونیستی در 

سازمان ملل در سال 1949]5[ متحد رأی منفی داد و تا سال 1950، آن رژیم را به رسمیت نشناخت. بسیاری از 

هندوهای افراطی، به حمایت و همدردی با یهودیان پرداختند و تصمیم دولت هند در مخالفت با تشکیل رژیم 

و عضویت آن در سازمان ملل را محکوم کردند. با این  وجود، به رژیم اشغالگر اجازه ی تأسیس هیچ نمایندگی ای 

داده نشد؛ در سال 1953، رژیم اجازه یافت یک کنسولگری را در بمبئی تأسیس نماید. با توجه به حمایت هند 

از آرمان فلسطین در آن دوره، هند تمایلی برای برقراری کامل روابط دیپلماتیک با رژیم صهیونیستی نداشت. 

که سازمان آزادی بخش فلسطین و یاسر عرفات را به عنوان تنها نماینده ی  کشور غیر عرب بود  هند اولین 

مشروع مردم به رسمیت شناخته بود. عالوه بر آن، ارتباط با رژیم صهیونیستی، می توانست به روابط هند با 

کشورهای عربی لطمه وارد آورد.

کرده است، استفاده از  که هند را در ارتقای روابط با رژیم صهیونیستی تشویق  عامل دیگری 
قدرت البی این رژیم در کنگره ی ایاالت متحده است. البی صهیونیستی، عالوه بر توان جلب 
موافقت آمریکا برای فروش تسلیحاتی که این کشور آن ها را برای هند تحریم کرده بود، یکی از 

تسهیل کنندگان انعقاد توافق هسته ای بین هند و ایاالت متحده بود.
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 ۲-۲.  از اوایل دهه ی 1۹۶۰ تا سال 1۹۹۲

طی این دوره که متقارن با دوره ی دوم سیاست خارجی هند بود، روابط دو کشور تا حدی به صورت غیر 

رسمی آغاز شد، اما هنوز وارد مرحله ی رسمی و تأسیس نمایندگی نشده بود. تأسیس نمایندگی رژیم اشغالگر 

در نپال در سال 1961، اولین گامی بود که راه را برای تأسیس سفارتخانه ی این رژیم در هند هموار ساخت. تا 

اواخر دهه ی 1970، سیاست عدم ارتباط رسمی با رژیم ادامه یافت؛ در دوره ی نخست وزیری موراجی دسائی 

)از حزب جاناتا(، با توجه به رویکردهای فکری خاص وی، رویکرد هند تا حدی در قبال آن رژیم تعدیل شد و 

در سال 1977، موشه دایان –وزیر جنگ رژیم صهیونیستی- مخفیانه و برای اولین بار به هند سفر کرد.]6[ از 

همان زمان، هند عالئق خود را در روابط با رژیم صهیونیستی، کسب اطالعات راجع به گروه های تروریستی و 

جدایی طلب و خرید تجهیزات دفاعی قرار داده بود.

 

۲-3.  از سال 1۹۹۲ تا به امروز

در مرحله ی سوم، عالوه بر تغییری که در رویکردهای سیاست خارجی هند روی داد، شرایط بین المللی 

و منازعه ی اعراب و رژیم صهیونیستی نیز وارد مرحله ی تازه ای شد. در سال 1992 و یک سال پس از آغاز روند 

صلح خاورمیانه بین اعراب و رژیم صهیونیستی در مادرید، روابط هند با رژیم از حالت غیررسمی خارج شد و دو 

طرف به تبادل نمایندگان رسمی سیاسی مبادرت نمودند.

به صورت کلی، عدم تمایل هند برای برقراری روابط رسمی با رژیم صهیونیستی تا پیش از 1992 را در 

دو بعد داخلی و خارجی می توان بررسی کرد. در بعد داخلی، اصلی ترین دلیل این بود که سیاستمداران هندی، 

با توجه به جمعیت باالی مسلمانان در این کشور، حاضر به پذیرش ریسک از دست دادن آراء آنان به بهای 

حمایت و ایجاد روابط با رژیم صهیونیستی نبودند. در عرصه ی خارجی، بهبود روابط هند با رژیم صهیونیستی، 

می توانست امنیت شغلی شهروندان این کشور را که در کشورهای عربی حوزه ی خلیج فارس مشغول به کار 

بودند -و درآمدشان بخش قابل توجهی از ارز خارجی هند را تشکیل می داد- به خطر اندازد. یکی دیگر از دالیلی 
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که تمایل هند را برای عادی سازی روابطش با رژیم صهیونیستی کم می کرد، نیاز این کشور به انرژی و ضرورت 

تأمین واردات نفت از کشورهای عربی بود. تیره شدن روابط کشورهای عربی با هند، همچنین می توانست 

این کشورها را بیش ازپیش به سمت پاکستان -اصلی ترین رقیب و بلکه دشمن این کشور- متمایل کند.

پس از 1992، روابط هند و رژیم اشغالگر قدس روز به  روز از عمق و گستردگی بیشتری برخوردار شد و رژیم 

صهیونیستی به عنوان یک منبع قابل اتکا برای هند در تأمین تجهیزات دفاعی در آمد. در سال 1998، هند 

برای دومین بار به آزمایش سالح هسته ای پرداخت و در پی این آزمایش، ایاالت متحده آن کشور را از دسترسی 

به برخی سیستم های دفاعی و تسلیحاتی محروم نمود. تحریم تسلیحات هند از سوی ایاالت متحده، هند را 

-که قصد داشت از تکیه بر سالح های روسی بکاهد و بخش بیشتری از تسلیحات خود را از کشورهای غربی تهیه 

کند- از دسترسی به تسلیحات غربی محروم کرد. از سوی دیگر رژیم صهیونیستی -که در طول تاریخ جعلی 

خود دارای بحران حاد مشروعیت بوده و از هر فرصتی برای نزدیکی به کشورها استفاده کرده است، فرصت را 

غنیمت شمرد و به مرور تبدیل به دومین تأمین کننده ی تسلیحات این کشور شد. بسیاری از تجهیزاتی که هند 

از رژیم صهیونیستی خریداری می کند، از هیچ جای دیگر برای این کشور قابل تهیه نیست.

عامل دیگری که هند را در ارتقای روابط با رژیم صهیونیستی تشویق کرده است، استفاده از قدرت البی 

این رژیم در کنگره ی ایاالت متحده است. البی صهیونیستی، عالوه بر توان جلب موافقت آمریکا برای فروش 

تسلیحاتی که این کشور آن ها را برای هند تحریم کرده بود، یکی از تسهیل کنندگان انعقاد توافق هسته ای بین 

هند و ایاالت متحده بود. پیش از رأی هند در آژانس انرژی اتمی در سال 2006 که منجر به ارجاع پرونده ی 

ایران به شورای امنیت سازمان ملل شد، عاملی که برای به ثمر رسیدن توافق هسته ای بین هند و آمریکا تالش 

بسیار می کرد، البی صهیونیستی بود.]7[
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کرام 3. نبردهای کارگیل و پارا

رژیم  و  اطالعاتی هند  و  نظامی  روابط  در  بسیار مهم  نقطه ی عطف  را می توان یک  کارگیل  نبرد 

صهیونیستی دانست که ارتقای روابط طرفین را در این حوزه، به صورت چشمگیری سرعت بخشید. در ماه 

می 1999، دستگاه های امنیتی و دفاعی هند، نفوذ گسترده ی نظامی پاکستان را در منطقه ی کارگیل ایالت 

جامو و کشمیر شناسایی کردند. بیش از یک هفته طول کشید تا سیستم اطالعاتی هند تخمینی دقیق راجع به 

عمق پیشروی و تعداد نیروهای پاکستانی در خاک کشمیر به دست آورد. علی رغم دفع حمله ی صورت گرفته، 

نبرد کارگیل به عنوان یک شکست اطالعاتی برای نیروهای امنیتی هند در نظر گرفته شد. رژیم صهیونیستی، 

کمک های  که هند را در طول این جنگ به صورت مستقیم یاری نمود]8[.  کشورهایی بود  یکی از معدود 

تسلیحاتی و اطالعاتی این رژیم، حین و پس از نبرد کارگیل، روابط هند را با آن رژیم در مدت زمانی کوتاه، چند 

پله ارتقاء داد.

همچنین در سال 2002، در پی درگیری های ایجادشده میان هند و پاکستان در طول خط مرزی کنترل 

بین دو کشور]9[، رژیم صهیونیستی به تأمین سخت افزارهای جنگی برای این کشور پرداخت که این نیز یکی 

دیگر از زمینه های نزدیکی هند را با این رژیم در حوزه های نظامی و تسلیحاتی فراهم ساخت.]10[

 

نکته ی مهم دیگر در مورد آینده ی روابط هند و رژیم صهیونیستی، نقش و تأثیر هندوهای 
افراطی در این زمینه است. علی رغم بهبود روابط هند و رژیم صهیونیستی از دهه ی 1990 به 
بعد، با روی کار آمدن نارندرا مودی در هند، روابط دو کشور به طور بی سابقه ای ارتقاء پیدا کرد. 
در کنار عوامل پیش گفته، با ادامه ی حکومت حزب بهاراتیا جاناتا در هند، انتظار می رود روابط 

دو طرف بیش ازپیش ارتقاء یابد.
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۴. خریدهای تسلیحاتی

عمده ترین بخش روابط هند و رژیم صهیونیستی را قراردادها و خریدهای تسلیحاتی دو طرف تشکیل 

می دهد. از سویی، هند یکی از بزرگ ترین خریداران تسلیحات در جهان است و از سوی دیگر، فروش تسلیحات 

ستون فقرات اقتصاد رژیم صهیونیستی را شکل می دهد.]11[ هند در سال های ]12[1996، ]13[1997، 

با این رژیم به امضا رسانده  را  ]14[2003، 2005]15[، 2011]16[ و 2017]17[ اصلی ترین قراردادهای خود 

که عمده ترین تسلیحات و تجهیزات خریداری شده در این قراردادها عبارت اند از: خودروهای زرهی،  است 

تجهیزات الکترونیکی، هواپیماهای آواکس، هواپیماهای بدون سرنشین، سامانه های موشکی ضد هوایی 

و موشک های ضدتانک. این قراردادها همچنین تکمیل و بهینه سازی بسیاری از تسلیحات پیشین نظامی 

هند را نیز در برگرفته اند.

در آخرین قراردادی که بین وزارت دفاع هند و صنایع هوافضای رژیم صهیونیستی منعقد و رسانه ای 

شده است، این کشور قرار است سامانه های پیشرفته ی موشکی زمین به هوای با برد متوسط و بلند را از این 

که بزرگ ترین قرارداد نظامی در طول تاریخ مجعول رژیم محسوب  رژیم خریداری نماید. ارزش این قرارداد 

می شود، حدود دو میلیارد دالر اعالم شده است.]18[

 

5. آینده ی روابط

با توجه به سرعتی که روابط هند و رژیم صهیونیستی طی بیست  و پنج سال گذشته پشت سر گذاشته 

است، افزایش سطح همکاری ها و ارتقای روابط هند با این رژیم در آینده نیز دور از انتظار نیست. طی بیست 

 و پنج سال گذشته، سنگ بنا و موتور محرک اصلی روابط دو طرف را، خریدهای تسلیحاتی و همکاری های 

نظامی آن ها شکل داده و همین عامل، می تواند در آینده ی نه چندان دور نیز به دیگر حوزه های روابط سرریز 

نماید. باید توجه داشت که عامل اصلی تصمیم گیری در سیاست خارجی هند، سیستم هزینه فایده ی مادی 

این کشور است و هرچه سود بیشتری از رابطه با این رژیم نصیب هند شود، باید منتظر افزایش روابط و ارتقای 
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سطح همکاری ها بود. عالوه بر قراردادهای تسلیحاتی، حوزه ی دیگری که احتمااًل در آینده ی نه چندان دور 

همکاری های بیشتری بین طرفین حول آن شکل خواهد گرفت، فناوری های فضایی و پرتاب ماهواره است؛ 

چنانکه این همکاری ها از سال 2002 آغاز شد و چنان پیش رفت که در سال 2008، ماهواره ی جاسوسی رژیم 

صهیونیستی )TecSAR( توسط یک ماهواره بر هندی به فضا پرتاب شد. ماهواره ای که یکی از کارویژه های 

آن، رصد و جاسوسی از فعالیت های نظامی جمهوری اسالمی ایران است.]19[

با توجه به موقعیت راهبردی هندوستان در اقیانوس هند و با توجه به تمایل صهیونیست ها برای باز 

کردن پای خود در این اقیانوس و افزایش عمق راهبردی خود، دیگر حوزه ای که احتمال افزایش همکاری ها در 

آن زیاد به نظر می رسد، حوزه ی دریانوردی و همکاری های مشترک نظامی در اقیانوس هند است. همان طور 

کالهک  کروز با قابلیت حمل  که در سال 2000 زیردریایی های صهیونیستی اقدام به پرتاب موشک های 

هسته ای نمودند]20[؛ اقدامی که بعید به نظر می رسد بدون اطالع هند و جلب رضایت این کشور بوده باشد.

که احتمال رشد آن در آینده نیز وجود دارد، همکاری هند با رژیم  یکی دیگر از زمینه های همکاری 

صهیونیستی در حوزه ی کشاورزی است. دو طرف از سال 2008 این همکاری ها را در قالب پروژه ی همکاری 

رژیم  کشاورزی  از 15 مرکز  راستا، هم اکنون بیش  این  کردند و در  آغاز  کشاورزی هند-رژیم صهیونیستی 

صهیونیستی در هند دایر شده و به فعالیت می پردازند.]21[

نکته ای که در تحلیل آینده ی روابط هند و رژیم صهیونیستی -علی الخصوص در حوزه ی خریدهای 

تسلیحاتی و همکاری های نظامی- باید در نظر داشت، این است که این رژیم در روابط خارجی و قراردادهای 

کنوانسیون بین المللی راجع به  تسلیحاتی خود، هیچ مالحظه ی حقوقی و انسانی ندارد و به هیچ قانون و 

محدودیت های فروش تسلیحات پایبند نیست. لذا، افزایش حجم و کیفیت این قراردادهای تسلیحاتی، در 

آینده نیز مورد انتظار است و بعید به نظر می رسد از سوی طرف ثالثی محدود شود. نیاز به کسب مشروعیت از 

سوی رژیم صهیونیستی و آسان و در دسترس بودن تسلیحات پیشرفته ی غربی برای هند از سوی این رژیم، 

عوامل اصلی ارتقای روابط طرفین در این حوزه است.
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نکته ی مهم دیگر در مورد آینده ی روابط هند و رژیم صهیونیستی، نقش و تأثیر هندوهای افراطی 

در این زمینه است. علی رغم بهبود روابط هند و رژیم صهیونیستی از دهه ی 1990 به بعد، با روی کار آمدن 

نارندرا مودی در هند، روابط دو کشور به طور بی سابقه ای ارتقاء پیدا کرد. در کنار عوامل پیش گفته، با ادامه ی 

حکومت حزب بهاراتیا جاناتا]22[ در هند، انتظار می رود روابط دو طرف بیش ازپیش ارتقاء یابد.

۶. تأثیر روابط هند و رژیم صهیونیستی بر ج.ا. ایران

ایران از جایگاه مهمی در سیاست خارجی هند برخوردار است. برخی از عواملی که ایران را در سیاست 

خارجی هند حائز اهمیت زیادی می سازند، عبارت اند از: نیاز هند به ایران برای موازنه با پاکستان، اهمیت 

روزافزون افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی در سیاست خارجی هند و جایگاه بی بدیل ایران برای دستیابی 

به آن منطقه و نیاز هند به متنوع سازی منابع تأمین انرژی.

باوجودآنکه هند روابط خود را با ایران در حوزه ای جدا مدیریت می کند و همواره سعی داشته رابطه با 

رژیم اشغالگر قدس، آن را متأثر نسازد، اما افزایش سطح همکاری ها و حوزه هایی که این ارتقاء در آن ها شکل 

می گیرد، می تواند یک نگرانی برای جمهوری اسالمی ایران در روابطش با هند باشد. همان گونه که گفته شد، 

هند مبنای خود را در سیاست خارجی، محاسباِت محِض هزینه فایده محور قرار داده و مبنای تصمیم گیری های 

این کشور، منافعی است که این تصمیمات برای آن به بار می آورند. لذا، با در نظر گرفتن سرعت رشد روابط این 

کشور با رژیم صهیونیستی -که چند برابر سرعت رشد روابط آن با ایران است- درصورتی که در آینده موقعیت 

انتخابی برای هند بین ایران و رژیم صهیونیستی ایجاد شود، احتمال آنکه این کشور رژیم صهیونیستی را 

انتخاب نماید زیاد است. چنانکه موضع این کشور در حمایت از رژیم در حمله به غزه در سال 2014، با موضع 

باوجودآنکه هند روابط خود را با ایران در حوزه ای جدا مدیریت می کند و همواره سعی داشته 
رابطه با رژیم اشغالگر قدس، آن را متأثر نسازد، اما افزایش سطح همکاری ها و حوزه هایی که 
این ارتقاء در آن ها شکل می گیرد، می تواند یک نگرانی برای جمهوری اسالمی ایران در روابطش 

با هند باشد.
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ج. ا. ایران در تضاد کامل قرار داشت. رأی این کشور در شورای حکام آژانس انرژی اتمی علیه جمهوری اسالمی 

که منجر به ارجاع پرونده به شورای امنیت شد نیز یکی دیگر از مصادیق محاسبات مبتنی بر هزینه  ایران 

فایده ی این کشور است.

در پایان، می توان روابط هند و رژیم صهیونیستی را یکی از بزرگ ترین جلوه های ارزش زادیی از سیاست 

خارجی هند و عمل گرایی نتیجه محور در روابط این کشور، از آغاز دهه ی 1990 به بعد دانست.
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