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 هند اتمي هايفعاليت آغاز
 هومي يلهبوس Bhabha  Atomic  Research  Centerنخستين مركز تحقيقات اتمي هند با نام

شد1962بهابها دانشمند هسته اي اين كشور در سال هابهابها از همان آغاز. راه اندازي ي سال

و تحقيقات خود را آغاز كرداستقالل هند فعاليت در. ها او براي خود مركز تحقيقاتي اتمي

پ و تعداد زيادي از دانشمندان بعدي هند را در آنجا . رورش دادترومبي نزديك بمبئي داير كرد

و برقي معادلكر راه اندازي 1985هاي اتمي خود را تا سال آنان موفق شدند نيروگاه تا10ده

در. نندك مگا واحد حرارتي توليد 100 دستيابي به دانش اتمي عرصه هند از كشورهاي موفق

خو را جهت تسريع در فعاليتFast Breeder test Reactorاين كشور مركز. بود د راه هاي اتمي

. اندازي كرد تا قدرت توليدات اتمي خود را باال برد

و كار غني سازي اورانيوم را اين كشور قادر. دنبال كرد هند به تهيه آب سنگين پرداخت

در25دش كه براي بكار گيري به. بمب اتم كافي بود4 كيلوگرم پلوتونيوم بدست آورد هند

كه در بمب اتم 239پلوتونيوم  ودست يافت مي رود به خدمت گرفتنآ بكار همچنين. را

ر .)2005:86،جعفر ( ادر تاسيسات الكتريكي خود در تـارابور به كار بردآب سبك

به تهيه هاي هستهتداوم فعاليت در300تا100اي هند ساالنه  كيلوگرم پلوتونيوم

شدهمجتمع مي گرفت كه از هاي هند با بخشي از همكاري. اي ترومبي منجر مي كانادا صورت

، قرن گذشته90در پايان دهة. تعامالت خود را به منظور تامين برق هند آغاز كرده بود1974

كه5/4هاي اتمي خود هند در اثر فعاليت در350 تن مواد هسته اي توليد كرد  كيلوگرم آن

بساخت سالح به هاي هسته اي و با يك239كارگيري پلوتونيومه كار رفت  قادر است بيش از

).2005:86،جعفر(ندكصد بمب اتم توليد

و هاي هسته اي خود را مرهون همكاريهند بخش عمدة فناوري هاي همه جانبه علمي

ميهفني اتحاد جماهير شوروي در دور اين. داند طوالني حاكميت كنگره بر آن كشور

ساهمكاري به و هاي مافوق صوتي ضد تجسس خت موشكها كه تا امروز با روسيه ادامه يافته

ـ روسيه براي ارتش هند منجر شده است و فناوري زير ساخت؛مشترك هند هاي هاي علمي

كه اين كشور در صنايع نظامي، فناوري گونهبه؛اتمي هند را فراهم آورد و فيزيك هسته اي اي

بر. ده استشبه كشور مهم آسيا تبديل  و دراين ميان نبايد از همكاري خي كشورهاي اروپايي

و با كردگان دانشگاه بسياري از دانشمندان هندي تحصيل. امريكايي غافل ماند هاي غربي بوده

و فني آنان نيز آشنا بوده اند كه تقويت هند در منطقه با وجود اين.دستاوردهاي علمي  از آنجا

ن جنگ سرد در راستاي منافع كمونيستهمي توانست در دور و كشورهاي ها در وهلة خست

به دستاوردهاي؛غير متعهد در وهلة دوم باشد و غرب حساسيتهاي الزم را نسبت  آمريكا
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و متعاقب آن عمده شدن خطر. اي هند نشان دادندهسته اما فروپاشي اتحاد جماهير شوروي

به هند تغيير كردچين، سياست . هاي جهان سرمايه داري را نسبت

و فعاليت اتآمريكا  مي هندهاي
به رشد راديكاليسم، جديدهدر دور و با توجه  هند مركز ثقل توجه آمريكا قرار گرفت

و چه در ميان مسلمانان ضربه پذيري فرقه اي در منطقه چه در ميان هندوها، سيكها، تاميل ها

و اسرائيل. امنيت هند بيش از پيش آشكار شد به نزديكي بيشتر هند با جهان غرب اين امر

و اسرائيل فراهم آمدبوسيلهامكانات آموزشي نظامي جهت افسران هنديوشدمنجر . فرانسه

نفعاليت و خصوصاً كه با انفجار خستينهاي هسته اي هند  آزمايشهاي اتمي اين كشور

پي داشت،بمب اتم همراه بود و ايجاد. اعتراضات اوليه آمريكا را در اما چرخش به موقع هند

و تأمين منافع منطقه اي آمريكااتحاد استراتژيك  هاي اتمي اين كشور فعاليتهمه،با اسرائيل

و تكنولوژي. ناديده گرفته شد و چين قرار گرفت هند در رقابت هسته اي تمام عيار با پاكستان

به مدد آن كشور آمد ـ آمريكايي .اسرائيلي

و رقابت  هاي اتمي با هندپاكستان
ع و كشمير با هند داردپاكستان كه اختالفات ارضي  مورد توجه جمعيت،ميق در جامو

رو. عمدة مسلمانان هند بوده است را،از اين عامل اصلي همواره هند همواره اين كشور

و كشمير مي داند و منطقة مورد نزاع جامو كه. تروريسم در داخل خاك خود اين كشور

كه انگيزه اصلي رهبرانيياه تن به شكست،چندين بار مورد تهاجم هند قرار گرفت  داد

به دنبال داشت هاي هسته اي پاكستان نيز فعاليت. پاكستان در جهت كسب توانمندي اتمي را

. در ايام رياست جمهوري ذوالفقار علي بوتو آغاز شد

و با اطالع از فعاليت ـ شوروي بهره جست هاي اتمي هند درصدد بوتو از رقابتهاي آمريكا

سها با احداث نيروگاهدر ابتدا امريكايي.ا برآمدجلب موافقت آمريك به قدرتبهاي آب 5ك

اما كانادا به كمك اين. مگاوات حرارتي بدون در نظر داشتن اهداف نظامي موافقت كردند

و اورانيوم طبيعي ياري  آب سنگين به و پاكستان را در حصول تا.دكركشور شتافت پاكستان

و تا پايان همان مگاو270 قادر بود 1974سال  ات برق از تاسيسات هسته اي خود بدست آورد

به اورانيوم  به پاكستان كمك. نيز دست يافت239سال و هلند كشورهاي انگلستان، آلمان

به   هزار كيلوگرم رسانده با توجه به اتحاد20كردند تا اين كشور بتواند توليد اورانيوم خود را

هاي دستيابي به سالح. در جهت اهداف نظامي به كار بردرا استراتژيك كه با چين داشت آن

و آمريكايي ايجاد توازن نظامي در منطقه بود  اتمي پاكستان در چشم استراتژيست هاي غربي
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مي آمد رو. كه براي صلح در منطقه ضرورتي حياتي به حساب و،از اين  دو كشور هند

به دو قدرت اتمي منطق و هياهو .ندشده اي تبديل پاكستان بدون جنجال

كه اسرائيل به دنبال خروج از انزواي منطقه اي بود مي توانست با برقراري روابط  از آنجا

وكبا هند ضمن خروج از انزوا، تعادل نظامي منطقه را دچار تحول كه چين به گونه اي ند

اس. پاكستان در روابط خود با آن كشور تجديد نظر كنند و آشكار رائيل در سال ديپلماسي پنهان

و پاكستان در تركيه به ثمر نشست2005 . با علني شدن مالقات وزراي خارجه اسرائيل

و مسائل آن  دفاع موشكي هند
هند كه از تكنولوژي عقب. دفاع موشكي هند نقطة ثقل روابط دو كشور محسوب مي شود

مي برد سر،ماندة روسي در سيستم دفاعي خود رنج به عت در جهت پس از جنگ كارگيل

و بهبود آن برآمد و مدرنيزاسيون سيستم دفاع. بازسازي اسرائيل با مجوز آمريكا نوسازي

شد. موشكي هند را عهده دار شد و زميني . اين سيستم شامل دفاع موشكي دريايي، هوايي

ي راهبردي حضور در اقيانوس بيشتر از آنچه براي هند اهميت داشته باشد براي اسرائيل هدف

كه گزارش.بود  هسته اي هستند در اقيانوس هندبغلاها از حضور زيردريايي هاي اسرائيل

 در واقع اسرائيل از),Brilliant, 8 sep 2003: United Press International (online)( دهندخبر مي

 هند نيز.)همان(هند در همپيماني هاي خود انتظار ايجاد سيستم دفاعي موشكي منطقه اي داشت

وهبه سيستم دفاع موشكي ملي با استفاده از موشك به سطح در آبهاي خود نياز داشت اي سطح

مي شد . با استفاده از تكنولوژي پيشرفته نظامي اسرائيل اين امر امكان پذير

و تعامل نظامي با اسرائيل  هند
با موافقت هر گونه تعامل نظامي اسرائيل با خارج از اين كشور پس از تاييد آمريكا بايد

كه سرويس امنيتي نظامي داخلي بود(موساد  ) سيستم امنيتي عمليـات خارجي در مقابل امان

 اين اجازه براي برقراري ارتباط با هند از جانب هر دو.)Kapila, 2000:1/8( انجام مي پذيرفت

به روزآمد كردن تسليحات.ده بودشصادر اقدام هند قديمي اسرائيل در مقاصد چندگانة خود

) كرد kapila, 2000:1/8 ).جهاني اسلحه را روي اسرائيل تجارت بازار بزرگ،فروپاشي شوروي

باسرائيل. گشود راه كه توانايي ه بود بيشترين به دست آوردروز كردن اسلحه هاي روسي

ك .دربهره را از موقعيت پيش آمده نصيب خود

هبا به هند در سفر 1996وايزمن در هاي عرصه مكاري اسرائيل با آن كشور در تاكيد بر

و صنايع فضايي پذيرفته بود كه آموزش متخصصان مورد نياز اين كشور را  تكنولوژي موشكي

روزآمد كردن سيستموة تسليحات هسته اي عرصهاي هسته اي در فناوري. شودعهده دار 
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ا.قرار گرفته بودطرفين مورد توجه نيز دفاع موشكي سرائيلي به منظور فروش رادارهاي

)هدايت موشكهاي بالستيك در همين راستا صورت گرفت  Brillant, 7 sept . 2003 United 

Press International (online) .
ـ راداري فالكن روي و نصب سيستم جاسوسي فروش سيستم هاي راداري اسرائيل

و پاكستان  كه مدعي بودند امنيت همراه بودهواپيماهاي ايليوشن روسي با مخالفتهاي چين

مي خورد به هم كسببه منظور BJP اما دولت افراطي حزب.)2004/5/3BBC News( منطقه

  CNN .Com January( نظامي منطقه اي در استقرار اين سيستم هيچ ترديدي نداشتبرتري

8.2002 (.

هيي آمريكا و البي هاي و صهيونيست ها نيز با اقدام اسرائيل موافقت كرده بودند ندو

و نيز The hindu . 17 July 2001( هاي الزم اين توافق را بدست آورده بودندآمريكايي زمينه

Harrez 8ـ اسرائيل در حالي صورت همكاري.) اميرام بركات2003 سپتامبر و اتمي هند هاي نظامي

و راديك كه هر دو كشور داليل نزديكي خود را مبارزه با تروريسم و نيزمي گيرد اليسم اسالمي

به سالحبامخالفت  با اين بهانه. هاي كشتار جمعي اعالم كرده بودند دستيابي دشمنان خويش

كه وقتي آمريكا؛ نوين در مناسبات خويش آغاز كننديآنان توانستند فصل هدر دور( تا جايي

را–از اسرائيل خواست فعالي هاي نظامي) رياست جمهوري كلينتون ؛محكوم كند اتمي هند

و هند به صورت.) Haaretz, 6/3/98(اين كشور از انجام آن امتناع ورزيد كه بين اسرائيل  روابطي

)محرمانه پيش مي رفت در سفرهاي ژنرال مليك Malik) و ژنرال آمنون شاهك(ََAmnon 

Shahak  (ن. افسران عالي رتبه دو كشور بيشتر بروز كرد بود كشور هايي خستيناسرائيل جزو

.)Haaretz, 6/3/98(كه از آزمايش اتمي هند با خبر شد

و اسرائيل همكاري حجم مبادالتو علني كردند 1992هاي گستردة تجاري خود را از هند

به250خود را از  به. ميليارد افزايش دادند15/1 ميليون دالر در سال چشمگيرترين ميزان رشد

هز. بخش جنگ افزار مربوط بود سه ار سرباز هندي ضد شورش در اسرائيل، خريد آموزش

3400 Tavor anault rifle ،200 تفنگ Cralil sniper و مادون قرمز از صنايع ، تجهيزات ليزري

با) IMI( نظامي اسرائيل )و انعقاد قرارداد IAI ) Israel aircraft Industries نيروي بوسيله 

)هوايي اسرائيل IAF)كان را مي داد تا به نوسازي گسترده در تجهيزاتبه ارتش هند اين ام

.)JINSA 8 AP. 03( خود اقدام كند 

آنهآزمايش و مسائل خارجي  اي اتمي هند
كه هند را براي انجام آزمايش اتمي  همگام؛ تحريم كرده بودPokran پوكران 1998آمريكا

كر2001اسرائيل در سالباو همراه ضد در اين اقدام تجديد نظر و سيستم دفاعي موشكي د

به1اسرائيل با در اختيار گذاشتن باراك.بالستيك اسرائيلي را در اختيار اين كشور گذاشت
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اين كشور سيستم راداري دريايي. هند كمك كرد تا تكنولوژي موشكي خود را گسترش دهد

.)JINSA 25 August 1999( خود را نيز در اختيار هند گذاشت

ب  ژوئيه19وش حمايت خود را از فعاليتهاي غير نظامي هسته اي هند در پس از آنكه

و آن كشور را به عنوان بزرگ2005  روابط دو كشور؛ترين دمكراسي جهان شناخت اعالم كرد

به اوج خود رساند  حتي در خود آمريكا روبروريابسپشت پردة اين اظهارات كه با مخالفت. را

به تامين منابع انر بي نياز شدن اين كشور از انرژي وابسته به ايران شد، توجه و ( بودژي هند

JINSA 04 August 2005(.از جمله همكاريهاي نظامي خود 1980در دهةو هند آمريكا

و در   هند را دروازة،آمريكا.ه هاي مختلف ادامه دادندعرصهمكاري هسته اي را آغاز كردند

و كنترل بر آسي به آسياي ميانه  وزير دفاع امريكا،رونالد رامسفلد. اي جنوبي مي دانستورود

پرانابونخست وزير،با من موهان سينگدر ديدارو 2004 در دسامبر در بازديد از هند

.) همانجا( وزير دفاع بر همكاريهاي دفاعي دو كشور تاكيد كرد،موكرجي

و آمريكاهاهمكاري ي هسته اي هند
و هند همكاريها  با ساخت نيروگاه هسته1950ي هسته اي خود را از نيمه دوم دهة آمريكا

آب سنگين در رآكتور سيروس. آغاز كردندTarapur اي تاراپور  كه از كانادا CIRUSتوليد

شد،خريده شده بود در. امكان پذير همچنين دانشمندان هسته اي هند اجازه يافتند

به تحقيق بپرد  از 1968 در سال NPTهند در هنگام تشكيل. ازندالبراتوارهاي هسته اي آمريكا

 با اقداماتي صلح آميز بودن اهداف اتمي خود را به 1974در سالو پيوستن بدان امتناع كرد

شد. خطر انداخت و هند هند كه مدعي بود اهداف. اين امر باعث قطع همكاري اتمي آمريكا

ب اتم خود توجه جهانيان را به خودبم» صلح آميز« هسته اي صلح آميزي دارد با آزمايش 

)( كنگرة اياالت متحدة آمريكا. جلب كرد Nuclear non - proliferation Act ( NNPA) .Pl . 95 - 242 سال 

به توليد سالح اتمي اقدام كرده 1978  قانون منع صدور تكنولوژي هسته اي به كشورهايي كه

هتصويب كرداند را به  Nuclear Suppliers.ند را در اختيار گرفتو كنترل صادرات هسته اي

Group ( NSG)به منظور صلح آميز ماندن 1978 كنترل كننده بود كه آمريكا در سالي سازمان 

و اسرائيل؛فعاليتهاي هسته اي پديد آورد به فعاليتهاي اتمي هند  اما آيا اين سازمان قادر بود

و جهت گيري صلح آميز بدهد . هدف

ف  سياست،ضاي جديد سياسي جهان پس از فروپاشي اتحاد جماهير شورويبا پديد آمدن

در بود لذا آمريكا جذب هند به جهان سرمايه داري فعاليتهاي عرصه سياست مدارا با هند را

از. اي در پيش گرفتهسته از.دش شريك اتمي هند 2001بوش هند بهانة تامين انرژي خود

ـ هند گامهاي بعدي در مشاركت2004 توافق.منابع انرژي هسته اي را مطرح كرد  آمريكا
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مي شد   Next steps strategic partner ship ( NSSB )استراتژيك دو كشور بـا عنـوان محسوب

 هند شرايط2004سپتامبردر. كه اهداف آن همكاري در تكنولوژي هسته اي غير جنگي بود

 - non(» نقشه توازن« دو كشور به منظور مفاد قانوني توافقهاي. كنترل آمريكا را پذيرفت

reactor - related end uses(كه هند بايد آن را در و حفاظت بر فعاليتهاي هسته اي بود  نظارت

هااين. جهت صلح بكار برد  در جهت تامين سوخت رآكتورها هسته اي صورت فعاليت

. گرفتمي

را پس از ديدار با من موه2005 ژوئيه18در بوش ان سينگ همكاري گستردة اتمي با هند

ا. اعالم كرد كه اياالت متحدة آمريكا با هند همكاري گسترده در ط با تامين انرژيابرتاو گفت

و از كنگره آمريكا خواهد خواست تا سياستگذاري و قوانين هسته اي خواهد داشت هاي الزم

 ادامه خواهد يافت كه هند را قادر كند ها تا جايياين همكاري. مورد نياز را به تصويب برساند

وشودر طراحي نسل چهارم رآكتورهاي هسته اي فعال به سوي تعامل گستردة بين الملليد

. پيش رود

يكي از تعهدات هند. اهميت نداشتچندان آنچه هند در قبال آمريكا متعهد شده بود

و جدا كردن فعاليت بهاي هستهمشخص و غير نظامي  هند نظارت،در تعهد ديگر.وداي نظامي

IAEAمي هاي هسته را بر فعاليت و متعهد مي پذيرفت درشاي غيرنظامي خود د با آمريكا

FACT )Fissile Material cut off Treaty (مي شد در تاسيسات همچنين. همكاري كند متعهد

و با  مو ( Mterو NSGاتمي خود موارد ايمني را رعايت  Missileشك رژيم كنترل فني

Technology control Resine با،در واقع.ندك همكاري  آمريكا با رعايت هم پيماني هند

و همكاريهاي بين المللي با امريكا فعاليتهاي تسليحات اتمي اين كشور چشم تمامازاسرائيل

در(دكرپوش  US . Nuclear cooperation with India : Issues for congress. 24 July اطالعات مفصل

2005(.

كه تنها13اكنون هند داراي در.ستا IAEA تحت نظارت راكتور4 رآكتور اتمي است

به،دوره اوباما و پيوستن هند و رئيس NPT آمريكا همچنان بر ايجاد تعهد  پافشاري كرد

دايجمهور آمريكا آن را گام و چنانچه هند، اسرائيل.ست موثر در جهت خلع سالح اتمي

ي خطرناك پايان دادهيهابه رقابت؛هاي اتمي نپيوندندپاكستان به پيمان منع گسترش سالح

به كانون بحران كه منطقه را رو. هاي اتمي جهان تبديل كرده استنخواهد شد  اوباما،از اين

به قانون مزبور متعهد گرداندتالش دارد تا اين كشورها  NPT and Obama. The Times of( را

India 17 Oct 2009(.
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و پاكستان  توازن وحشت بين هند
و چين تدارك ديده شده برقراري قدرت اتمي هند در منطقه در توازن اتمي با پاكستان

ن.داشت2002 كالهك هسته اي تا سال35تا30 هند. است  حمله خستين هند مدعي است كه

بكه اظهار داشت اما وزير امور خارجه؛ ثالث نخواهد بوديكننده به كشور آاين ن معنيه

ن كه نمي خواهد توانايي  .Atomic  Scientists . 2002( ضربه را نداشته باشدخستيننيست
Defense News: November 8, 2002 (.و پاكستان پس از عمليات تروريستي 13در واقع هند

يكد2001دسامبر به تجهيز ارتش عليه پارلمان هند با نشانه رفتن انگشت اتهام عليه هاي يگر

و استقرار دفاع موشكي در مرزها اقدام كردند اين زنگ خطر در رقابت تسليحات اتمي،. خود

.خود را بيشتر در معرض نمايش گذاشت

و سالحهايي در. ند در راستاي اهداف اتمي هند فعال شوند هستقادرمتعدد تجهيزات

 ساير. حمل بمبهاي اتمي را دارندو جاگوار بيشترين توانايي27بخش فضايي ميگ

Hو ميراژ su - 30kهاي هوايي نظير جنگنده ند هست نيز قادرTu - 22و Su - 3MKIو 2000

و آن را در جنگ بكار برندكرهاي اتمي حمل سالح  هند صاحب،از طرف ديگر. ده

هاي هسته اي هاي موشكي پيشرفته بوده كه برخي از آنان قادر به حمل كالهك سيستم

 Prithvi  II 250 موشك. كيلومتري است150 داراي برد Prithvi Iموشك بالستيك.دهستن

. حمل كالهك هسته اي آن را تاييد كرده استتوان CIAو سازمان برد دارد كيلومتر

م 2آگني. كيلومتر مورد آزمايش قرار گرفته است1500طوستموشك بالستيك آگني با برد

و با طول 2000با برد و آگني16 متر حدود20 كيلومتر  كيلومتر3500 با برد3 تن وزن دارد

هند درصدد. هايي با كالهك هسته اي از اين نوع استآخرين گام هند در تكميل موشك

كه ماهواره هايش را اين كشور موشك. است تا موشك بين قاره اي خود را طراحي كند هايي

به خوبي آزمايش كرده است) PSLV - L3و PSLV( در مدار قرار داده اند  . را نيز

كه،هاي مزبورعالوه بر سالح  بوسيله هند تجهيزات دريايي مسلح به سالح هسته اي دارد

مي شوندناوگان مي توانند كالهك DhanushوSagarika موشكهاي.هاي دريايي حمل

آم. اي حمل كنندهسته به موشك Sagarika موشك،ريكاهند با همكاري سازمان امنيت  را

 كه INS chakra بنام Charlie Iموشك زير دريايي ديگر. بالستيك زير دريايي تبديل كرده است

 مركز،در حال حاضر. با تكنولوژي روسي ساخته شده، قادر است كالهك هسته اي حمل كند

م و با تحقيقات اتمي اينديرا گاندي مطالعات خود را در بهبود ساختارهاي وشكي دنبال كرده

آنبهره گيري از حمايت و اسرائيل مي دهد هاي امريكا . را ادامه

به: در مقابل سنا اظهار داشتيويليام اچ وبستر رئيس سازمان سيا در گزارش  هند تمايل

كه هند برنامه؛دارد) Thermonuclear( داشتن سالحهاي حرارتي اتمي  اين در حالي است
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در) peaceful nuclear explosion( خود صلح آميز اتمي را در آغاز با ساخت سالحهاي اتمي

به غني سازي. آغاز كرده بود1980ي سال ها و و tritiumهند ليتيوم را بدست آورده بود

از. جداسازي ايزوتوپ ليتيوم دست زده بود اين كشور در اين زمان فلز بريليوم خالص را

ب .) هاي اتمي سالحFAS 1/12/2005به نقل از گزارش وبستر مندرج در ( ود آلمان غربي خريداري كرده

ن24هند يك فعاليتخستين سال پس از هايي را با نام آزمايشلسلهس هاي اتمي خود

ه نخست وزيري واجپايي آغاز كرد كه دو روز پس از دوردر Op. Shatkiعمليات شاتكي 

هاي اتمي خود تاكنون هند اطالعات فعاليت.شد پاكستان جواب داده Ghauriآزمايش موشك

به صورت شفاف منتشر نكرده است مي شود كه حدود.را  كالهك هسته35تا30 حدس زده

كه در اختيار داردرددا .ندك بمب ديگر تهيه90تا50و قادر است با پلوتونيوم كافي

ب)BJP( حزب هندوي بهاراتيا جاناتا يبه قدرتشدنه تبديل عامل اصلي گرايش هند

با كالهك هسته اي دوربرد موفق) آتش( اين حزب با شعار توليد موشكهاي آگني. اتمي بود

و افزايش دفاع ملي.ندكشد براي هند موقعيت قدرت برتر منطقه را كسب  دفاع استراتژيك

BJP دشتبديل، هند را در سلسله آزمايشهاي اتمي فرو برد كه به موازنة وحشت در منطقه.

شديحاكميت خود وارد اتحاددر دروه اين حزب و آمريكا باو استراتژيك با اسرائيل

به. سياستهاي منطقه اي آن دو كشور همراه گرديد و اسرائيل در آسياي غربي هند، پاكستان

و چين نيز مي تواند–عنوان تهديدهاي جدي اتمي  ي كره شمالي و حلقه  نظامي ظاهر شده

به. دهاي صلح جهاني را تقويت كنداين تهدي به كارگيري سالح اتمي چندان محتمل هر چند

اتحاد جماهير شوروي سابق( غرب–رسد اما تبديل رقابتهاي تسليحاتي اتمي شرق نظر نمي

و آمريكا به ايجاد)و كشورهاي غربي كه قادرشبحرانهاي تسليحاتي در آسيا تبديل امروزه ده

و  و است رشد اقتصادي به نابودي كشاند بهبود شرايط زيستي مردم منطقه را در فرايند مزبور

كه هر گز نمي تواند به آزمايش در آيد را بخش اعظم اقتصاد  در ساخت تسليحاتي به كار گيرد

.و دارندگان آن تنها مدعي بازدارندگي آن هستند

گوتـه.ي اتمي آغاز شد استهاسيبا تغييرات سياست آمريكا در دوره اوباما، تالشهايي براي مهار

و كـره)Gottemoeller( مولر   از مقامات آمريكايي بر لـزوم پيوسـتن هنـد، اسـرائيل، پاكـستان

ـ  NPTشمالي به و آن را از تالشهاي اساسي آمريكا براي خلع سالح اتمي دان ست تاكيد داشت
Louis Charbonneau. 5 may 2009 uk.reuters.com/.../2009/.../uk-nuclear-treaty-u 

در چنبره روابط و پاكستان  هند، اسرائيل
و بر اساس نياز هايي كه و اسرائيل راه دشوار تنش زدايي در روابط سياسي را پيموده  هند

به طور واقعرنبه يكديگر دا به برقراري روابط علني با يكديگر اقدامد ادكربينانه اسرائيل.نده
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و عمدتا كشورهاي غير متعهد از حمايت چندان برخورداركه در ميان كشور هاي جهان سو م

و كشورهاي اسالمي نيز در منزوي كردن بيشتر آن تالش مي كردند  روابط با هند را بسيار؛نبود

مي كرد كه. با اهميت تلقي و برقراري رابطه با كشوري خروج اسرائيل از انزواي سياسي

دربيشترين جمعيت مسلمان جهان را پس از اندو مي توانست توازن سياسي اختيار دارد، نزي

به نفع منطقه . تغيير دهدتل آويو اي را نيز

چه هند و از برقراري روابطه دوراگر  سياستهاي نهرويي در كنار فلسطينيان قرار داشت

مي كرد و هندو به داشتن تحت سلطه اما هند؛ علني با اسرائيل خودداري  افراطيون سيك

كرابطه اي  اسرائيل در روابط خود با هند مي تواند از عناصر،بنابراين. نند آشكار افتخار مي

و از جمله كشورهاي حوزه جنوبي خليج فارس كه در سرزمينهاي مختلف حضور هندي

ك به دارند، استفاده و از طريق آنان . اقدام كندكشورهاي مسلمان از اطالعات جمع آوري ند

و تنشهاي سياسي متعدد دشمني ديرپاي دولت اسرا به جنگها منجر ئيل با همسايگان عرب

و. شده است چه اعراب از يكپارچگي الزم برخوردار نبوده و خود سر رژيمبه اگر هاي مستبد

در خارج. بر سر مبارزه با اسرائيل در شكل سياسي آن توافق نسبي داشتند؛ اما اندبودهمبتال 

م،از جهان عرب و و اقتصادي گسترده با اعراب دارد مي تواند هند كه روابط ناسبات سياسي

كه هند. اتكاي مناسب براي اعمال فشار بر جهان عرب در نرمش با اسرائيل باشدقطهن از آنجا

و مداوم با پاكستان بسر مي بردنيز در كشمكش به اسرائيل؛ طوالني از توجه و بهره مندي

پ مي تواند لذا پاكستان.ندكاكستان را نيز با خطرات جدي مواجه دستاوردهاي تكنولوژيك آن

كه متحد طبيعي آمريكا محسوب مي شود درصدد عادي سازي روابط خود با اسرائيل برآمده 

.دشوتا مانع قدرتمندتر شدن هند 

م كه داراي به عنوان گلوگاه ايران،در آسياستوقعيت راهبردي هند و, مي تواند پاكستان

ب رو. اشدكشورهاي عرب مي تواند اهداف متعدد اسرائيل در منطقه،از اين  رابطه با آن كشور

 استقرار زير درياييهاي، آمريكا– هند يا هند-آزمايشهاي مشترك اسرائيلانجام. را دنبال كند

مي تواند ايران را كامال از سوي دريا مهار و تسلط بر اقيانوس هند اسرائيلي در سواحل هند

و منافع در،رو از اين.ندك آن را با خطرات جدي مواجه كرده و اسرائيل  گام خستينن آمريكا

نه. برقراري روابط با هند به تصرف يا استفاده از اين مكانهاي حساس اقدام كردند اين اقدامات

 بلكه موجب تسلط بر موقعيت هاي؛تنها تسلط آنان را بر كشورهاي خاور ميانه هموار مي كرد

شد, فيليپين, ورهايي نظير مالزياستراتژيك كش مي و حتي چين . اندونزي

 بهره مندي اسرائيل از بازار بزرگ يك ميليارد نفري،گام بعدي در برقراري روابط سياسي

از. هند بود كه كمتر  امكان،د هستن هزار نفر70تسلط بر اين بازار از طريق يهوديان هندي

و ساير اقوا،هاسيك. پذير نبود م هندي نيز مايل به مشاركت در امور تجاري با اسرائيل هندوها
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و از ورود كاالهاي آن كشور استقبال كردند كه حجم معامالت در كمتر از دو ونهگبه؛شدند اي

 مناسب جهتيهند كه از رشد اقتصادي چشم گير برخوردار است بازار. سال ده برابر شد

و در صورتي به رشد دو رقمي مورد نظرش برسدك سرمايه هاي اسرائيل محسوب شده ه هند

.اسرائيل بيشترين منافع را خواهد داشت

كه آمريكا بزرگ مي آيد از آنجا و؛ترين حامي اسرائيل به شمار  هر گونه گسترش روابط

مي گيردراهبردي همكاريهاي به. با هماهنگي با اين كشور انجام هند نيز در ارزيابيهاي آمريكا

و رقابت هند با چين. جه دست يافته استجايگاهي قابل تو روابط گسترده با جهان، همسايگي

و ايران و؛عرب مجاورت با كشورهاي جنوب شرق آسيا مي توانست تسلط بر اقيانوس هند

به كانون توجه آمريكا در نظم نوين جهاني تبديل كند رو. اين كشور را  هند به سرعت،از اين

و و هندوي آمريكاهاي البي با رايزنياز طرف آمريكا پذيرفته شد هم،هاي يهودي به  هند

و متحد استراتژيك آمريكا در منطقه تبديل به.دشپيمان لذا اسرائيل با موافقت آمريكا اقدام

به اين كشور  .دكرانتقال تكنولوژيهاي پيشرفته نظامي

به گسترش تسليبوسيلهنوسازي هايي كه حات معمولي اسرائيل در هند آغاز شد تنها

ن در؛دشنظامي منتهي به،ايهستهعرصه بلكه اين همكاريها و و كشاورزي دنبال شد  پزشكي

و تكنولوژيك به قدرت علمي شدمهمزودي هند در. تبديل هاي مختلفهعرصاين كشور

به مركز تربيت نيروي كار براي كشورهاي اروپايي, صنعتي و علمي و، تكنولوژيك آمريكايي

مي تواند ساليانه ميلياردها دالر درآمد از اين راه كسب كندعرب تبد كه. يل شد كه چنين است

و گسترش روابط خود با اسرائيل حتي پس از دولت واچپا ي استقبال كردهيهند از علني شدن

و آمريكا راه تحوالت گسترده را در پيش گرفتهو با بهره گيري از دستاورد علمي آن كشور

چش. است و،اندازهاي آيندهمهند در كه خود را قدرت بزرگ اقتصادي مي بيند نظامي جهان

و اسرائيل منافع مسلمانان را ناديده بگيردمي به عنوان متحد آمريكا .تواند

 نتيجه
درمي،بدين ترتيب كه هند برغم در پيشگيري سياست بيطرفي  توان نتيجه گرفت

چه در دوردوهاي سياسي حاكم جهاني چه در دورهنظام و  جديد به اتخاذ سياستهايه قطبي

و پاكستان برتري جويانه منطقه اي اقدام كرده تا بتواند بر دو رقيب منطقه اي خود يعني چين

و امنيت مرزهاي خود را تامين،كه با اين كشور دعاوي ارضي داشتند اين اقدام.ندك فايق آيد

م اما هند در تجهيزات. رزها قابل توجيه بوداز ديدگاه سياست خارجي با جنگهاي مكرر در

به تسليحات هسته  بدنبال سهمي در مناقشات،اي دارندنظامي خود كه قابليت تبديل

ااي المللي، تسلط بر آبهاي منطقه بين سروري.ستوسيع از خاورميانه تا آسياي جنوب شرقي
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و با اسرائيل در هند بر اين آبها تنها با اتخاذ سياستهاي همسو با آمري كا در مقياس جهاني

چه شرايط داخلي هند مبني بر تهديد. مقياس منطقه اي امكان پذير بود هاي افراطيون كه اگر

شود راه را براي همپيماني دو عمدتاً بر مسلمانان مخالف سياستهاي دولتهاي مركزي اطالق مي

و امكان حضور هند قادر شد در اين روند با نوسازي تسل. كشور هموار كرد يحات نظامي خود

به تكنولوژي هاي متفاوت از هاي برتر در زمينهگستردة متخصصان اسرائيلي در آن سرزمين

و دانش هسته IT ،-Hi techجمله كشاورزي، پزشكي، جنگ افزار، دفاع الكترونيك، ماهواره، 

به منظور تامين انرژي هس و همراهي آمريكا و با اجازه بي نيازي از منابع اي دست يابد و ته اي

به ادامة فعاليتهاي هسته و توليد سوختي ايران اي خود در پوشش صلح آميز ادامه دهد

. سالحهاي اتمي را نيز عملياتي صلح آميز جلوه گر نمايد 

و مĤخذ :منابع
:فارسي. الف

-86صـص .. المـستقبل العربيـه. الواقع واالفاق: الصراع النووي في شبه القاره الهنديه) 6/2005.حزيران(. جعفر ضيا جعفر.1
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