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چکیده
جنوو و شرق آسیا دو زیرسیستم منطقهای آسایا هساتند جناوو آسایا
شامل هفت کشور هناد ،اکساتان ،نماال ،بانگالدش ،بوتاان ،ساریالنکا و
مالدیو است از طر دیگر شرق آسیا شامل کشورهای چین ،هنگکناگ،
ژا ن ،تایوان ،کری شمالی و کریجنوبی میباشد این مقاله بر واکاوی رواباط
بین دو کشور هند و چین ،یکی از جنوو و دیگری از شارق آسایا ساامان
یافته است این دو کشور دو قدرت نوظهور آسیایی هستند کاه باه عناوان
دو غول آسیایی از آنها ناام باردی مایشاود ارتطااط میاان ایان دو قادرت
آسیایی نه در بعد منطقهای بلکه در ابعاد جهانی نیل اهمیات زیاادی دارد
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ماهیت رواباط ایان دو کشاور در حاال حاضار بسایار ینیادی اسات و از
گسترش همکاری در زمینه تجارت و بازرگانی تا بایاعتماادی و ساو ظن
1

متقابل در زمینههای استراتژیکی متغیر است از ایانرو ،اژوهش حاضار
سعی در تطیین آیندی روابط هناد و چاین دارد ماحصال اژوهش حاضار
اشاری دارد که آیندی روابط هند و چین را میتوان با همکاری در حوزیهای
متقابل منطقهای و باینالمللای کاه بارای گساترش لالش باین دوکشاور
سودمند است و مواجهه ،رقابت و حتی دشمنی در بعضی از حاوزیهاا کاه
منافع دو قدرت با یکدیگر برخورد میکنند ،مشخک کرد

واژههای کلیدی :روابط هند و چاین ،همکااری ،رقابات ،مناافع متقابال،
بیاعتمادی

1. Mutual suspicions.

مقدمه
ورن هند د قدرت نوظهور نسرییی هستند ،ر ااط این د کشور اهمر

اسریر

اعا دینیمررهی امنرتی نسری موا ن قوا دارد .نقط صطف در ر ااط هند ورن
در سیلهی ایرع طعت «وشماندا مشتع اعا قعن ارس

یهم» در سفع نخسه

یع هند ،مینموهین سرنر 1ا ورن در سیل  2008اود .در این سند د کشهور اهع

همهههیر د اینب ه در مسههیژل منطق ه ا

اه هینی ایکرههد کعدنههد .در ایههن د ر

رسین هی رسمی ورن ا شتیب ر ااط د کشور زب

کعدند .متخصصین ورنی

در مورد نیند ر ااهط هنهد وهرن یوشهبرن اودنهد .در هنگهیم اوافه  ،یههی ا
اندیشمندان ورنی ظهور د ای ا پعامهره اهعین کشهورهی را یهر انقهالب مههم
دانس
پش

اظهیر امرد ار کعد ک ر ااط هند ورن مزد دی هی اغعافرهییی را
سع اگذارند مهظالت امنرتی موانهی ک در طول ایری ایجید شد اسه
ا و هند ورن نمیاوانند احزامیت اغررع میهر

مزرط استعااژیر ارناحملل

را ک در نن منیف اقتصید ا موضوصیت سریسی پرشی گعفت اند را نیدید اگرعنهد.
ا دحرل میهره

در لهیل اوسهه اهودن ههع د کشهور ،اهرن ننههی در اسهریر ا

موضوصیت ا امل سرسهتم اقتصهید اهرناحملهل ،امنره
همگعایی منیف

انهعد

مزهرط یسه

اود دارد ( .)Tellis and Mirski, 2013: 1-2لو اسهریر مههم اهعا

همهیر ارن هند ورن ،اجیرت موضوصیت اقتصهید اسه  .در سهیل ،1984
د طعف یر اواف اسریر موف

یر قعارداد ممینهه

ا میحرهیت موهیصف را در

روابط هند و چین  امیر روشن و محمدرضا فرجی

را اعورنند (.)Scott, 2008: 245

225 1. Manmohan Singh’s.

سههیل  1994اموههی کعدنههد لجههم اجههیرت ا نن مههین افههزایر ییف ه

ار س

مبید ت اجیر ارن د کشور در سیل  ،2005ا  18.7مرلریرد د ر در طول سیل
میحی  ،2014-2015اه  72.4مرلرهیرد د ر رسهرد (یبعگهزار امههور اسهالمی
همچنین در ر ااط د کشور سنگرنی میکنهد

ایعان .)1394/2/24 ،امی مسیژل مع

لل فصل نشد اس  .مسیژل مورد اوا ورن معاوط ا طول مهع
ایتالفیت اع سع یط مع

همچنهرن

مر میهون 1ک در سهیل  1914در سهعلدات هنهد

ورن اهررن شد ،میایشد .ورن همچنرن ادصی میحهر

هند ،نر نیویل پعادس 2ک مع مشتع

اع کل اییح

ارن د کشور اس

شهمیل شهعقی

را دارد .در اق وهرن

هند دارا یر مع طو نی ای یهدیگع هستند ک اوسط نپیل ،سرهرم اواین اه
س اخر اقسرم میشود ا این شعت اس

ک هرمیحری ارن اعم

غعب پیکسهتین

اق شد اس  .اهداد ا ایتالفیت منطق ا در امتداد این مع اس  .در انتههی
غعای نن منطق نکسی ورن اس

ک ارن منطق یودمختیر ورن ،سهرنکرینهر

3

اواهین ،نر نیوهیل پهعادس اسه  .ههع

اب

اق شد اس  .مع شعقی ارن اعم

د

این منیط در سیل  1962مورد لمل ورن اقه شهدند .وهرن طهعف سهوم
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ایتالفیت اع سع کشمرع اس ؛ ا یژ اهد ا اواف  1963ک پیکستین ا یر سهوم
ا قلمع ایمو کشمرع ا نف ورن وشمپوشی کعد .استفید ا نب ر دیین ههی
مشتع نرز التمی در فقدان مهیهد ارن د کشور در نیند ا صنوان یهر مشههل
منطق ا دیگع ظیهع شود .در طول وند سیل ایرع ،ورن اقدام ا الهداث سهد اهع
ر

ر دیین ییرحونر 4کعد ک ا اب

نشأت ا ر دیینه نر نیوهیل پهعادس

میریزد .در یر معلل گستعد اع ،نرمین هند اعا کسب صووی
امنر

سی مین ملل نرز منجع ا افزایر رقیا

یواهین صووی

داژم در شورا

ارن د کشور میشود؛ وهرن اسهریر

اراقی اییگی هند در سی مین ملل نرس  .در لیحی ک ر ااهط

هند ورن ر ا اهبود ا نظع میرسد ،د طعف سوءظن اسریر صمرقهی ا منهیف
1. McMahon Line.
2. Arunachal Pradesh.
3. Xinjiang.
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4. Yarlung River.

استعااژیهی یهدیگع دارند (.)Gojree, 2013:48
اع این اسیئ در پژ هر لیضع نگیرند گین قصد دارند ا این پعسر پیسه
گویند ک نیند ر ااط هند ورن اع و اسیئ مبنییی اسه ؟ در ایهن مرهین اه
طور اضح مهمتعین پعسر در مورد همهیر هند ورن در لو هی منطقه ا
ارناحمللی رقیا

ننهی در لو ههییی اسه

که منهیف د کشهور اهی یههدیگع

اعیورد میکند .در لو ر ااط هند ورن مطیحهیت یید
فع یننری در مقیح «ر ااط هند ورن :همهیر
اعرسی فعا

نشرب ر ااط د کشهور پعدایته

ورت گعفت اسه ؛

رقیا » (فهع یننرهی ،)1388 ،اه
مهمتهعین صوامهل ایثرعگهذار در

ر ااط د کشور را مطعت کعد اس  .گواع در مقیح «هند ورن :فع ه ههی
ویحرههی»

(2013

 ،)Gojree,اه اعرسهی فع ه ههی همههیر

مهوانهی که در

همهیر د کشهور اهود دارد ،مهیپهعدا د .رااههی میهیپهیاعا در مقیحه «ر ااهط
د اینب هند ورن :موااه

مصیحز » ( ،)Ratha and Mahapatra, 2012فع

هی

همهیر در ر ااط د کشور را مطعت میکنند ا اعرسهی ر ااهط دیپلمهیارهی
فعهنگی ارن د کشور میپعدا ند .د ادسون در مقیح «ر ااط اجیر هنهد وهرن:
فع

هی ادید اهعا همههیر » ( ،)Devadason, 2008اه اعرسهی فع ه ههی

همهیر در ر ااط هند ورن میپعدا د .کوندا در مقیح «ر سهر  -هنهد – وهرن:

وشماندا همهیر س اینب » ( ،)Kundu, 2004ا اعرسهی ر ااهط هنهد وهرن
س این کشورهی ا اید نظم وندقطبی اعا مقیال ای یهجینب گعایی امعیهی لمییه
میکنند .نریف در مقیح «ایری ر ااط هند ورن :ا درگرع ای همههیر » (
 ،)2013ا اعرسی درگرهع ههی مهع

Arif,

سهیل  1962اهرن د کشهور مهیپهعدا د

همهیر ونداینب د کشهور را اههد ا انهر سهعد اعرسهی مهیکنهد .الهرس
مرعسهی در مقیح «ورن هند نظم اههینی در لهیل ظههور» (

Tellis and Mirski,

 ،)2013ظهور ورن هند را ا صنوان د قدرت اهینی صیملی میداننهد که ایصه
فع پیشی نظم یهجینب گعایی مستقع نظیم ارناحملل میشود حی صنوان میکننهد که

روابط هند و چین  امیر روشن و محمدرضا فرجی

ر سر اهد ا انر سعد لیدث یی د سپتیمبع میپعدا د صنوان میکنهد که ههع

افی ت دیدگی هی د کشور ا شههلگرهع نظهم نهوین اهرناحملهل ،نشههیرکنند
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اهینی اس  .همینگون

افی تهی ایتالفیت در اسریر ا موضوصیت د اینب

ک نشهیر اس  ،اداریت منیا مواود ا حزی ایریخی ا اعرسی ر ااهط هنهد
ورن میپعدا ند هعکدام ا ننهی نرز اع یر اهد ا ر ااط متمعکز هستند .در اینجهی
می اعننرم ک ای امعکز اع موان

هی پررر

فع

د کشور ،نیند این ر ااهط

را ابررن نمییرم.
در پیس ا سئوال ا لی این فعضر مطعت اس
را میاوان ای همهیر در لو هی متقیال منطق ا
لح ارن د کشور مفرد سودمند اس

ک نیند ر ااط هند وهرن
ارناحمللی ک اهعا افهزایر

موااهه  ،رقیاه

لتهی دشهمنی در

اهوی ا لو هی ک منیف د قدرت ای یهدیگع اعیهورد مهیکننهد ،میننهد مسهیژل
مع

 ،ر ااط ای دیگع کشورهی ا

انعد  ،مسیاق هست ا

یهژ امعیههی پیکسهتین ،رقیاه

اهع سهع منهیا

غرع مشخص کعد.

در راستی پیس ا پعسر ا لی اعرسی فعضر پژ هر ااتدا پرشرن ر ااط
هند ورن مطعت می شود .در اخر د م مزد دی هی ر ااط هند وهرن در
اخر سوم ا فع

هی همهیر در ر ااط د کشور پعدایت میشود.
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 .1پیشینه روابط هند و چین
ر ااط هند ورن ا قعن د م قبل ا مرالد اعمیگعدد .فهیهرن هلهوژرن اسهینر

1

د راهب مشهور اودایی ورن در این د ر ا منظور ییدگرع متون مقدئ ا هنهد

مسیفعت کعدند .راهب اودایی هند دارمی 2ا منظور اأسرس اخر اودایی وهرن اه
این کشور نمد .در لمل گستعد

نظیمی داپن ا ورن در سیل  ،1937هنهد اقهدام

ا اصزام ارم پزشهی ا ورن کهعد .نههع در سهیل  1939ا وهرن دیهدار ر ااهط
د ستین قو ای این کشور اعقعار کعد ( .)Arif, 2013: 131ورن هند در ا ایهل دهه
 1950نرز ر ااط د ستین ا داشتند .در سیل  ،1950ر ااط دیپلمیارهی اهرن هنهد
ورن ایجید شد هند ا حرن کشور غرعکمونرستی اود ک امهور یل ورن را ا
رسمر

شنیی

( .)Zhu, 2011: 27در این د ر ابید ای ارن نهع نخس

یع هند

1. Fahien and HuenTsang.
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2. Dharma.

دژو انال

1

نخس

یع ورن ورت گعف  .در این د ر پهنج ا هل مههع ف

همزیستی مسیحم نمرز ای اهالسههی د رهبهع اصهویب در ر ااهط د کشهور
لهمفعمی شد .اعاسیئ این پنج ا ل ،ورن متههد ا ایجید ر ااط د ستین اهی هنهد
یع داژو اعا گف

شد .در سیل  ،1960نخس

ا هند

گو پرعامون مسیژل مع

مسیفعت کعد؛ امی در سیل  1962هند یر لمل مسلزین را اه وهرن ،در سعایسهع
منیط مع

انجمید ر ااهط شهد.

نغی کعد .این موضوم منجع ا د ر ا سعد

در سیل  ،1976د کشور اقدامیای را اعا ابیدل سفعا نغی کعدنهد .در سهیل ،1979
ااپییی

2

یع امور ییراه هنهد ا وهرن دیهدن نقهی هوانهر ههو

3

یهع

امورییرا ورن نرز در سیل  1981ا هند مسیفعت کعد .در سهیل  1984د طهعف
موافقتنیم اجیر اموی کعدند .دیدار راارو گیند در سیل  1988ا ورن ،سهعنغی
ایسرس گع کیر مشتع
صلم اهنوحود
صل

در مسیژل مع

اقتصهید ،

 ،ایجید کمرت هی مشهتع

هوانورد شد (.)Ratha and Mahapatra, 2012 :1157

ا لی دیدار رسمی حی پنهر 4نخسه

 1991ک ا حرن سفع یر نخس

یهع وهرن ،ا هنهد در دسهیمبع

یع ورن ا این کشور پس ا  31سیل اه شهمیر

مینمد ،دستریای ا اواف در مهورد «اهدایی موضهوم مهع
ر ااط اجیر  ،همهیر اقتصید

» ا مسهئل گسهتعس

مبید ت فعهنگی اود .دهلهینهو در ایهن د ر

اگع و در مورد اهوی ا موضوصیت مینند کمر ورن ا اعنیمه ههی هسهت ا
کنیر گذاشت
«ای رگینی مع

ا صید سی

ر ااهط اپهعدا د .انهیاعاین د طهعف موافقه

را اعاسیئ اعااع

کعدنهد

منیف متقیاهل» الرهی کهعد  ،پهس ا  29سهیل

کنسوحگع هی یود را در دهلینو شینگهی ای گشییی کعد

همهیر ههییی را

در مرن هی فوی ،پزشهی اهنوحود نغی کعدند (فع یننری.)19 :1388 ،

1. Zhou Enlai.
2. Vajpayee
3. Huang Hue.
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موشهی پیکستین ااعا نگعانی کعد ،امی کیمال نمید اود ای مسهیژل مهورد ایهتالف را

229 4. Li Peng.

1

مینی ک نیراسرمهی راژو نخس

یع هند ا ورن در سیل  1993دیدار کعد،

یر اوافقی ارن د کشور در مرن لفن لح نرامر در منیط مهع
معاوط ا مزرط یس  ،رادیو الویزیون اجیرت ن ادان اع مع
2

 ،مسهیژل

منهقد شد .در

طی مسیفعت نیرایینین ،مهی ن رژرسامهور هند ا ورن کوان کویچن

3

یهع

ییرا ورن ا هند ،د کشور موافقتنیم ا در مرن ااتنیب ا میحرهیت موهیصف،
همهههیر در مرن ه اجهرههزات پزشهههی اهداشههتی ،همهههیر اههینهی ااخههیذ
ر سهی سهل در درییف

یزا شهع ندان اموی کعدنهد .در ا ایهع سهیل ،1996

رژرسامهور ارینر مرن 4ا منظور ایجید یر مشهیرک

سهی ند اعاسهیئ پهنج

ا ههل همزیسههتی مسههیحم نمرههز در قههعن  21همهههیر متقیاههل در موضههوصیت
ارناحمللی ،ا هند مسیفعت کعد .در سیل  ،1999مینی ک د کشهور ایکرهد کعدنهد
ک نبیید یهدیگع را ا صنوان اهدید القی کنند ،ا فعاینهد اهبهود اوسهه ر ااهط،
ارد شههدند .در مههیرئ  ،2000مقیمههیت
گف

را امههور ییراهه د کشههور ا حههرن

گو هی امنرتی را نغی کعدند .در این د ر هع د کشور اعا پرشبعد ر ااهط

د اینب ا اامیم رسردند (.)Ratha and Mahapatra, 2012: 1157
فصلنامه روابط خارجی  سال نهم  شماره دوم  تابستان 139٦

در نوامبع سیل  ،2006رژرسامهور ورن ا هند دیدار کعد د کشهور یهر
ارینر مشتع

مشتمل اع د موضوم استعااژیهی ا منظور لفن ثبهیت همههیر

در هم منیط
سند مشتع از

یدر کعدند .در مین دیدار سهرنر 5ا وهرن در سهیل  ،2008یهر
صنوان «وشمانهدا مشهتع

وهرن هنهد اهعا قهعن  »21که

مشتمل اع موضوصیت ارناحمللی د اینب اهود ،هیدر شهد .سهرنر همچنهرن در
اکتبع سیل  ،2008ا منظور شعک

در ااالئ ار پی-نسری ک در پهن اعگهزار شهد،

ا این کشور مسیفعت کعد (.)Ratha and Mahapatra, 2012: 1157

1. Narasimha rao.
2. Narayanan.
3. Qian Qichen.
4. Jiang Zemin.
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5. Singh.

در سفع س ر

1

یع ورن ،ن اریایژو ا هند در سیل  ،2010شهر

نخس

اوافه در مرنه ابهیدل فعهنگهی ،اهنوحهود ههی سهبز ،ابهید ت رسهین ا  ،داد
هردر حودیهی اینهدار اموی شد .در این مین صنهوان شهد که لجهم اجهیرت
د اینب ایید ای سهیل  2015اه  100مرلرهیرد د ر اعسهد .انجمهن گفه

گوههی

استعااژیر اقتصید ایجید سیل  2011ا صنوان سیل ابید ت هند وهرن اصهالم
شد .در سپتیمبع ،2011

یعان امور ییرا هند ورن ا صنوان اصوی اهعیهس

2

(اع یل ،ر سر  ،هند ،ورن افعیقی انوای) در الس مجم صمومی سی مین ملل
ای یهدیگع دیدار کعدند .در این مین د

یع مهینرسم گف

گوهییی (دییحوگ) را

در موضوصیت معاوط اه مبهیر اهی اع ریسهم ،اعنیمه ریهز اهعا همههیر در
لو هی سریسی ،امنرتی ،قوییی ،صلم اهنوحود  ،لسیاعسهی ،پعسهنل ،مهیحی
غرع ایجید کعدند (.)Ratha and Mahapatra, 2012: 1158
امی ای این لیل ورن لیکمر
لیکمر

هند اع نر نیوهیل را نمهیپهذیعد .پههن ادصهی

اع کل منطق نر نیویل پعادس را دارد .ای این ا ایع وهرن سهرهرم 3را اه

صنوان یر اییح

مستقل از

اشغیل یود درن رد اود .سنیریو فهلی هند وهرن

اسریر متفی ت ا سیل  1962اس  .ورن ا صنوان یر قدرت صمد سریسی ،نظیمی
اقتصید ظهور کعد اس  .این کشور هند را نرز ا صنوان یهر قهدرت نوظههور
قو ک در نیند نرز ا رشد ادام یواهد داد ،در کعد اس  .در لیل لیضع د
منیقشیت مع

ک نزدیر ا یر ده قبل نغی شد

همچنین ادام دارد ،ا صمل

مین رند .در  17 16د ژن  ،2012پینزدهمرن د ر مذاکعات ارن نمیینهدگین یهژ
د کشور در دهلهینهو پرعامهون موضهوصیت مهع

اعگهزار شهد .در ایهن د ر ا

مذاکعات نمییندگین د کشور اوافقی ا منظور اأسرس یر مهینرسهم کهیر اهعا
مشی ر

اطبر موضوصیت مع

اموی کعدند (.)Ratha and Mahapatra, 2012: 1158

ا طور کلی ،د کشور متأثع ا ازو ت سرستم ارناحملل اهالسههییی اهعا
1. Wen Jiabao.
2. BRICS.

روابط هند و چین  امیر روشن و محمدرضا فرجی

کشور کوشرههییی را اهع ا ایجهید یهر فوهی مثبه

در مهذاکعات معاهوط اه

231 3. Sikkim.

اوسه

گستعس همهیر نغی کعدند؛ حی همچنهین در اهوهی ا مسهیژل میننهد

موضوصیت مع

 ،مسیاق اسلرزیای ر ااط ای دیگع کشورهی ای یهدیگع ایهتالف

نظع دارند .ا و پس ا ییام نظیم د قطبی انتظیر اع این اهود که ر ااهط هنهد
ورن قعن نسرییی را رقم ند ،امی ورن هرچ امییلی ا سهرم شدن در رهبهع نسهری
ای هرچ کشور ا امل هند را ندارد .ورن ا هع قدرای ک ا صنوان یهر رقرهب
اعااع قیدر ایشد ضهر

نن کشور را در پیسرفرر نسری ا ویحر کشد ،اای ظهور

نمیدهد اع این اسیئ ،یر ضهعباحمثهل قهدیمی ورنهی مهیگویهد «یهر کهو
نمیاواند ای د ابع ایشد» ( .)Gojree, 2013: 51انیاعاین هعگون ویحر یهی االشهی
ا طعف هند ا منظور اوهرف نفهوذ قهدرت وهرن ،یهی هعگونه االشهی اهعا
دستریای ا اعااع اسهتعااژیهی اهی وهرن اه شهدت اهی مقی مه
ر سهی نظیمی ،اقتصید

وهرن ا طعیه

دیپلمیارهی مواا میشود .اع این اسهیئ اسه

میاوان صنوان کعد ر ااط ایهن د کشهور اسهریر پرچرهد اسه
موضوصیت اقتصید ای یصوم

ا همههیر در

دشمنی در موضوصیت دیگهع را دراعمهیگرهعد.

در ذیل می ااتدا ویحرهی ر ااط هند ورن در قیحب د مبزه
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مسیاق اسلرزیت هست ا
– اجیر

که

مسهیژل مهع

،

سپس همهیر نن د کشور در قیحب مسیژل اقتصید

فعهنگی را اعرسی میکنرم.

 .2محدودیتهای روابط هند و چین
مسائ مرزی :مسیژل مع
کشور ا

یهی ا موضوصیت ا لی مهورد منیقشه در ر ااهط د

مین قوم اهیرضیت اهرن د کشهور اسه  .د کشهور اه لهل فصهل

موضوصیت مع

امییل نشین دادند اب

سرهرم را ا صنوان اخشی ا یی
اخشی ا نر نیویل پعادس ک از

را ا صنهوان اخشهی ا یهی وهرن

هند ا رسمر
سلط هند اس

شنییتند .امهی ادصهی وهرن اهع
در مقیاهل ادصهی هنهد اهع

اخشی ا قلمع نکسی  1ورن ،یهی ا مسیژل لل نشد مهع

اهیقی مینهد (

 .)2004: 255-256هند ادصی لد د  40.000کرلومتع ا اراضهی ازه

Jain,

کنتهعل وهرن

(نکسی ورن) در انیت غعای هرمیحری در مقیال ،ورن نرز ادصی  92.000کرلومتع
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1. Aksai.

کنتعل هنهد (نر نیوهیل پهعادس) در اخهر شهعقی را

ا اراضی از

دارد ( Scott,

.)2008: 250
اهیرضیت مع
30

ا

مینی ک هند مستهمع انگلسهتین اهود

اعمهیگهعدد ( Zhu,

 .)2011:مهیهد  1904انگلستین اب  ،سعایسع شمیل غعاهی هرمیحرهی را ازه

اسلط انگلستین قعارداد .امهی امپعااهور وهرن ،کرنهر( )1ایهن مهیههد را رد کهعد.
دینیمررهی مشیا ا در انتهی دیگع هرمیحری ا

قوم پروسه  .در شهمیل شهعقی،

اوافقی ارن مقیمیت ورنی ابتیهی در مورد یط مر میهون در کنوانسرون شرمال

1

در سیل  1913-1914ورت گعف  ،امی مقیمیت ورنی در ارجرنهر ا اموهی نن
یوددار

نن را رد کعدند .این منیط فقط از

اعیتینری اود .ای نگی ا ایری درمیییارم ک

نفوذ کنتهعل ااعایهی ادار

مین این نوم احزیق اسریر دیع شد اهود.

ا صنوان نمون گع سوامی ،صنوان میکند ک «ادصی هند اع نر نیویل پعادس فیقهد
هع سن

ریش ایریخی یی ااستگی فعهنگی اس  .ورن در این منطق اس

یعا

اعیتینری ا این منطق ییرج شد اس » ( .)Scott, 2008: 250در ضمن ایهن د اوافه
مع

ا منظع ورنیهی ا صنوان نمون ا ا مهیهدات نهیاعااع که در مهین ضههف

قدرت این کشور ا ورن ازمرل شد ،فعض میشود .ایتالفیت مهع

اه صنهوان

یر موضوم مورد منیقش ایقی میند این موضوم منیقش در ر ااط هند ورن در
نیند ادام دارد.
ر ااط د غول نسرییی ظیهع شد .در شعق ،ایتالف در مهورد ااههیم در یهط مهر
میهون دیگع قیال ازمل نبود .در نترج یر درگرهع مسهلزین در مع ههی یهط
مر میهون ارن د طعف در نترج سریس
( .)Maxwell, 1970: 256در غعب منطق
ارابیطی ارن ورن ،سرنکرینر
سو هند منجع ا اع

2

اب

ر ا الو هنهد ههی هورت گعفه
سر ییحی ا سههن وهرن مهمتهعین یهط
شد .کشف الهداث اهید اوسهط وهرن ا

ایتالفیای شد ازعکیای در این منطق ا دنبهیل داشه .
1. Simla Convention.

روابط هند و چین  امیر روشن و محمدرضا فرجی

ایتالفیت مع

در ا ایع ده  50اه صنهوان یهر موضهوم ر اه رشهد در

233 2. Xinjiang.

فقدان کینیلهی دیپلمیارر اعا مذاکع
سوءاعداش

لل فصل موضوم در صهوض اهود

ا اقدامیت نریت یهدیگع همگی منجع اه نغهی انهر سهیل 1962

شد (.)Scott, 2008: 250
 1700کرلومتع ا یطوط مع
ایتالفیت مع

اقسرم شد

هند ورن در اخر غعای ،شعقی معکهز

در هع اخر اود دارد .هنهد اهع  90000کرلهومتع

منطق مورد ایتالف در شهعق  2100کرلهومتع در معکهز کنتهعل دارد وهرن در
غعب اع اکثعی

منطق نکسهی وهرن یهر نیلره  33000کرلهومتع در اخهر

شمیحی کشمرع کنتعل دارد (.)Zhu, 2011: 30
افیسرع ا موضوصیت مع

فعااع رف

در لیل لیضع اسریر پرچرد اسه .

افیسرع اواهع حهل نهع اعا انر ایحب اس « :این کمی سید اندیشهی اسه
ک فهع کنرم مشهالت ای ورن اسیسی ا صل

ایتالفیت اهع سهع اهوهی ا منهیط

اود .نن د یل صمرقتع دارد .د ای ا ازرگتعین کشهورهی در نسهری اهی یههدیگع در
مع هی

سر اع مواا میشوند .ننهی در اسریر ا ر سههی متفهی ت هسهتند

هعیر ا ننهی سهی دارد ضهر
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موقهر

اهتهع ا دیگهع در مع ههی نسهری

داشت ایشند» (.)Scott, 2008: 251
موضوصیت مشیا دیگع مطیا ای اظهیرنظع اهی در ایهن د ر اوسهط مفسهعان

هند مینند فیدنرس 1ارین شد؛ «شهس
رهبع نسری ک قبال پش

ر ااط نترج رقیا

ارن هند وهرن اهعا

شهیرهی السیسهی د سهتین اهرن د کشهور در سهیل

 1950پنهین شد اود ،اس » ( .)Scott, 2008: 251مسیژل معاوط ا هوی
درگرع

نرز در این

مخی م نقر داشتند .در سیل  ،1959نهع صزم هند را اعا دستریای

لفن ادصی کیملر صمر اع ا قلمع
التعام ا یود صنوان کعد.

عف ،ا صنوان ای ایای ا لفن غع ر ملهی

شیید موفه اه اشهخرص اینهه ونهرن شهور

اشتریقی نرز در ورن اود دارد نشد .این گون فشیرهی هنو هم در ههع د کشهور
اود دارد (.)Scott, 2008: 250
پییین انر  1962ر شن اود؛ نظیمیگع وهرن منجهع اه پرهع

کیمهل نن
1. Phadnis.

یورد ( .)Scott, 2008: 250متهیقب این انر کنتعل

کشور شد هند مطل شهس

ورن اع فالت نکسی ورن مورد اأیرد قعارگعف

نفوذ ورنیهی ا منهیط شهمیل

شعقی ای االسهی نظیمی هند متوقف نشهد .در صهوض نرع ههی ورنهی ،پهس ا
ارع ن راندن نرع هی هند ا منیط مورد منیقش ننهی را مجبور ا صقهبنشهرنی اه
پش

یط مع

مر میهون کعدند .در این انر هند ازقرع شد نهع شهسه

ر لی سنگرنی متهیقب این انر متزمل شد .این قیی منجع ا ایجید یر اغررهع
هند نسب

ازول افعاطی در ادرا

یر صنصع اسریر ال در سریس

ا ورن شد .ایاصتمید هند نسب

اهینی اس  .احبت این اهیاصتمهید

منتج ا ییدمین ایریخی هند در انر مع

سیل  1962اسه

ا وهرن
یصهوم

(.)Maxwell, 2003: 99

ارر ا  40سیل پس ا انر ،ای سی انر 1ا پهن ا طور مشیا اظهیر داشه

ک « یمهی ر انی اعای میند ا د ران انر  1962مین ارشتع اعا احتریم نری
دارد» ( .)Wang, 2004: 12, Scott, 2008: 250اع این اسیئ ذهنر

نیشی ا ازقرع یهر

طعف یی ن رد ییطع شدن السیسیت ا طعف دیگع ،یژگی پییدار در ادرا هنهد
ورن ا یهدیگع اس

(.)Ranganathan, 2002: 289

ا سیل  ،1980انر در ر ااط د کشور کیهر ییفه
لفن لح ثبیت در منیط مع
اب

از

کنتعل یود داشتند .در سیل  2003هنهد،

را ا صنوان یر منطق مستقل در قلمع ورن ا رسمر

شهنیی

سرهرم را در قلمع هند ا رسهمر

متهیقهب

شهنیی

(

Zhu,

.)2011: 31
اقعیبی اعا ارر ا نهرم قهعن هنهو ایتالفهیت مهع
مذاکع لقرقی اعا ازدید لد د مهع
اهمر

اس

پییدارنهد هرچگونه

هورت نگعفه  .ایهن ا نن اهه

اهی

ک ادانرم در لد د  4.056کرلومتع ( 2.520مییهل) مهع اهرن هنهد

ورن ،یهی ا طویلاعین مع هی ارن د حتی در اهین را شیمل میشود؛ انههی مهع
مرنی ورن ک ن در نقش

ن اع ر

مرن اهررن لد د نشد اس

(Scott, 2008:

 .)251ادصی د ایر ورنیهی اع این منیط نیشی ا افزایر قدرت ننهی در سیلههی

روابط هند و چین  امیر روشن و محمدرضا فرجی

نن در سیل  ،2005ورن اییح

د کشهور سههی اه

235 1. Jisi Wang.

ایرع اس  .در سیل  ،2007افزایر نفوذ قدرت ورن در سعایسع مع ههی مهورد
در مذاکعات مع

منیقش  ،منجع ا کیهر سعص

اهرن هنهد وهرن شهد یهر

انر سعد کوور را در سطح مذاکعات ا دنبیل داش
اگعو ا ول پیرامتعهییی اعا هدای

(.)Scott, 2008: 251

مذاکعات در سیل  2005مورد اوافه

د طعف قعارگعف  ،امی ا طعف دیگهع وهرن مههعارا ادصهی لیکمره

یهود اهع

نر نیویل پعادس را در طی مسیفعت هو ارین ایژو 1ا هند در سیل 2007 2006

متهیقب نن در سفع مین موهین سرنر ا ورن در سیل  ،2008اهعار کعد .اعیهی
در ر ااط د کشور شیمل کیهر نرع هی نظهیمی متقیاهل،

ا اقدامیت اصتمیدسی

السیت نشس هی منظم فعمیندهین نظیمی مزلی اطالمرسهینی ا مینورههی
نظیمی ورت گعف  ،امی یعسیی هی ارابهیطی در ههع د طهعف یهط مهع
اوسط هع د کشور اقوی

شد .ا طور کلی ای اهود اینهه وهرن در د ر ههی

مشخصی ادصی لیکمر

یود را اع نر نیویل پعادس ییدن ر میکند ،امهی مع ههی

نرام ا این ر اهرد ا نظع میرسد شیهد یصوم

یهبیر در مع هی د کشهور

ایشرم ای اوا ا اجعاریت لوادث ایرع ،کمتع کسی مهیاوانهد امههین فهوران
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درگرع هی یشون نمرز را در ر ااط د کشور پررارنهی

کنهد ( Hettiarachchi and

 .)Abeyrathne, 2014: 110امی میاوان ادصی کعد ک مشهالت مع

ازرگتعین مین در

ر ااط هند ورن اس .
مسئل دیگهع در ر ااهط د کشهور ،لهومه
شهس

شورس اب

در سیل  ،1959دا یی می 2ای لد د  100000پرهع ان یهود

ارد هند شد لهوم
رسمر
ا لمیی

در ابهرد اب

شنییتن منطق یودمختیر اب
یود ا لهوم

دارد ک هند ا لهوم

در ابهرهد ابه

اسه  .اههد ا

در ابهرد اب
در ابهرد اب

را در دارمیسی  3ایجید کعد .لتی اهد ا اه
در قلمع ورن در سیل  ،2003هند دسه

نهشرد .در ورن ایهن نیرضهییتی اهود
در انجیم فهیحر ههی اع ریسهتی در وهرن

کمر میکند (.)Zhu, 2011: 30
1. Hu Jintao.
2. Dalai lama.
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3. Dharamsala.

مسابقه هستهای :یهی دیگع ا موضوصیت منیقش اعانگرز در ر ااط د کشهور
هند ورن ،دستریای د کشور ا سالتهی هست ا

مسیاق اسلرزیای ارن ننههی

همچنرن ای دشمن متزد طبرههی ننههی پیکسهتین اسه  .پیکسهتین اهی اواه اه
پرر مرن هی ایریخی مذهبی هند پیکستین ،دشمن طبرهی هند اس  .پیکسهتین
در طول د ر انر سعد ابدیل ا یر متزد طبرهی ورن همچنرن ایی ت متزد
امعیهی شد ( .)Malik, 2001: 73-90احبت اعرسهی ر ااهط هنهد پیکسهتین ههدف ایهن
پژ هر نرس

یود پژ هر اداگین ا را میطلبد ،امی در اینجی ایید صنوان کهعد

ک ر ااط ورن پیکستین اع انر ارن هند ورن ایثرعگذار اس .
هند ورن د کشور دارا سالتهی هست ا هستند .ورن ا حهرن ن مهییر
اامههی را در سههیل  1964انجههیم داد هنههد در سههیل  1974ا ه نن دس ه

ییف ه

( .)Hettiarachchi and Abeyrathne, 2014: 111در ایری اموی مهیههد منه گسهتعس
سالتهی هست ا ( ،)NPTورن ا صنوان یهی ا پنج کشور هست ا اهین هند
فیقد ونرن ضهرتی شنییت شد ( .)Kegley, 2005: 463ورن در لد د  260کالههر
هست ا دارد ( )Federation of American Scientists, 26 May: 2016التمی  178اهی ا
ننهی هدفگرهع شهد انهد ( .)Norris and Kristensen, 2008: 42-43هنهد در مقیاهل در
لد د 120- 100کالههر هسهت ا دارد ( .)Nuclear Weapons, 26 May: 2016اصهور
میشود ک ایهن کشهور در لهد د نزدیهر اه  600کرلهوگعم پلواهونرم اهی دراه
شدن ا کالهر هست ا ایشند ( .)Tellis, 25 February: 2015ورن ا مهدرنرز کهعدن
ای دارندگی هست ا یود شیمل اوسه
موشرهی ایحسترر پعدایت اس

یعدریییی ههی قهیدر اه لمهل پعاهیب

( .)Tkacik, 2014: 173-174همچنرن در سیلههی

ایرع ،این کشور ا استقعار موشرهی قیر پرمی ایحسترر اسریر مهدرن قهیدر اه
اهدید امعیهی موشرهی ای اعد کوای ک هند ننهی را ا صنهوان اهدیهد لیکمره
یود ادرا میکند ،دس

د اس

( .)Zhao, 2011: 195-222در مقیال هنهد نرهز اه

مدرنرز کعدن فهیحر هی هست ا یود اعا ایجید ای دارندگی در مقیال اقهدامیت

روابط هند و چین  امیر روشن و محمدرضا فرجی

اسلرزیای اوحرد کعد اس ؛ هعوند اضح نرس

ک هم این مواد قیدر اه ابهدیل
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ورن پیکستین دس

د اس

اهدید اعا پیکستین اس
میکند

(2010: 266-267

هند ک ظعفر

ک شیمل موشرهی ای اعد کوای پعیه

1

که

موشرهی ای اعد متوسط نگنی 2ک ورن را اهدیهد

.)Dhanda,
اوانییی هست ا یود را ا سیل  1974رشهد اخشهرد اهود،

در سیل  1998ا یر ظعفر

اوانییی هست ا قیال اوا دس

ییفه  .ن مهییر

هست ا هند ( 13 12م  ،)1998یی پخعان 32-انر ر انهی انهد را اه دنبهیل
داش  .ورنی هی نن را ا صنوان «یر اهین
ارناحملل در ازعیم ایم ن مییشیت هست ا
در اه

شعمن ر اه یواسه

صمهومی ایمهه

ضعا سختی ا االسهی اههینی

الوگرع ا اوحرد اهثرع سالتهی هست ا » مزهوم کعدند (فع یننری،

 .)22 :1388نخس
ورن را صل

یع هند ،ااپییی ای پعد نگعانی ا اقدامیت فهیحره ههی

ن مییر پخعان 2-ارین کعد« :می شیهد یر کشور کهیمال هسهت ا در

مع هی یود هسترم ،کشور ک در سیل  1962ای هند ارد درگرع نظهیمی شهد.
هعوند ر ااط می ای این کشور در ده ایرع اهبهود ییفته اسه  ،امهی همچنهین یهر
فوییی ا ایاصتمید ا دحرل ینزل میندن مسهیژل مهع
فصلنامه روابط خارجی  سال نهم  شماره دوم  تابستان 139٦

دارد .همچنرن این سوءظن اعداش

اهرن د کشهور اهود

اود دارد ک وهرن اه همسهیی دیگهع مهی

(پیکستین) کمرهی مید اعا ابدیل شدن ا یر کشور کیمال هست ا میکنهد»
(.)Scott, 2008: 252
این ارینیت ایثرع اضزی در ر ااط هند ورن داش  .این ن مییشیت در اق
االشی اعا اهبود صدم اهیدل نظیمی اهنوحودیهی هند در اعااع ورن اود ،که در
لیل لیضع در لیل ابدیل شدن ا یر قدرت اعاع اهینی اسه  .منطه ن مهییر
موفقر نمرز موشر مریناعد نگنی 2-اوسط هند در سیل  1999ای اعد  2500ای

3000

کرلومتع ( 1.550ای  1.860مییل) نشهیر اهود .ن مهییر موشهر پخهعان 2-موشهر
نگنی 2-نمید هند الریء شد اود ک در نن اهدید پیکستین فقط یر صیمل لیشر ا
در مزیسبیت امنرتی دهلینو اس  .نگنی 2-قلب ای دارندگی در ر ااط هند ورن
1. short-range Prithvi missiles.
2. Agni missiles
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3. Pokhran-II.

1

اس  .اعهمرن اسیئ اود ک والنی در سیل  ،2000استد ل کعد ک «انگرز ا لی
هند ا ن مییرهی سیل  ،1998کیهر صدم اقیرن نظیمی اود که اهی وهرن ایجهید
شد اود» (.)Scott, 2008: 253
در اینجی ایید صنوان کعد ک نوم اعیورد ورنیهی ای هند هی متفهی ت ا سهیل
اکنر نظیمی صلر هنهد کهعد،

 1962اود .در لیحی ک در سیل  1962ورن اقدام ا

در سیل  1998پیس ورن در اعااع انفجیر هست ا هند مالیم منهطفاع اهود .اهی
اهع گرع ا ائور سی انگیر

اهیثرع هویه

اهع سریسه گهذار

اقهدامیت،

میاوان ارین کعد ک در سیل  ،1962ورن السیئ مهیکهعد که اهی امتنهیم هنهد ا
مذاکع ای این کشور هویتر در مهعض یطع اس  ،در این د ر مسئل فقهط یهر
مسئل سید ادار مع هی نبود اله مع هی در این د ر هویتی شد اود ورن یهود
را در مهعض س ویحر قلمع  ،لیکمر
ایص

مشهع صر

مهیدانسه

همهرن امهع

اقدام نظیمی در اعااع هند شد .امی ورن در سیل  ،1998یر ر یهعد مالیم در

اعااع انفجیر هست ا هند داش  .گوانر این ر یهعد را ای این استد ل که هویه
ورن ای این اقه اهدید نشد اوضرح میدهد صنوان میکند که انفجهیر هسهت ا
هند در سیل  ،1998لمل ا ا هوی
هست ا ورن موقهر

ورن نرسه

دحرلهی اهعا اثبهیت قهدرت

اعاع نن کشور ا صنهوان قهدرت ا هلی در منطقه اسه

(.)Guang, 2005: 413
اله ا این مهنی اس

ک ورن ا ر سهی مختلفی اهد ا سهیل  ،1962در

اعااع هند اکنر نشین می دهد .گوانر ارین مهیکنهد که « اکهنرههی وهرن اه
ن مییرهی هست ا هند در سهیل  ،1998میهره
اعیالف سیل  1962ک هوی
امنر

سریسهی اغعافرهییی داشه .

نن کشور مورد لمل قعارگعفت اود ،در سیل 1998

ملی نن کشور در مهعض یطع اود ن هوی

اسیسهی نن کشهور ،اه همهرن

دحرل اکنرهی نرز مالیماع ا قبل اود» ( .)Guang, 2005: 414ا هو اعاهع قهدرت
ورن نسب

ا هند در سیل  ،1998ایص

شد ک یهر ر س مزهد د مالیمهی را

روابط هند و چین  امیر روشن و محمدرضا فرجی

نرس

این ا مهنی نن نرس

ک وهرن در مهورد ن مییشهیت هسهت ا هنهد نگهعان

239 1. Chellaney.

در اعااع این کشور ااخیذ کند.
همچنین رقیا
اسلرزیت هست ا

هست ا  ،ر ااط هند ورن را از ایثرع قعارمیدهد .مسهیاق
انگنی امنر

هست ا

1

یر صنصع اسریر پرچرد رقیاتی را در

ر ااط د کشور میافزاید .لتی اگع ا صنوان مثهیل ن مهییرههی پخهعان 2-هنهد
مصیحز

لل فصل شود ،استقعار یید موشرهی ورنی صله

اس  .والنی در سیل  2000اظهیر داش
لیل اوسه

گستعس ظعفر

نگعانهی در هنهد

ک «ازرگتعین همسهیی هنهد (وهرن) در

موشهی یود ا منظور هدفگرع در هع نقطه ا

این موشرهی ادیهد دانهرفنهر 2،31که در ا ایهع د ژره

ا اهین اس  .ا

 1999ن مییر شد اوانییی دستریای ا هع نقط ا ا یی هند را دارند حهی اهعا
دستریای ا یی امعیهی مزد د هستند» (.)Scott, 2008: 254
هست ا ورن سهخ

یشهن اهود« ،ظعفره

هست ا هند ا شدت ای سیی

صنوان میکند اعنیم

اوانهییی نسهبتی کهم ای دارنهدگی

سی هی هست ا

اسلرزیت موشههی وهرن اه

ازلرل میر د اوهرف میشهود .صهدم اقهیرن در ر ااهط هنهد وهرن افهزایر
میییاد... .هند هع اقدامی را اعا کسب اوانییی مشیا اعا ایفی یر نقر ا هلی
فصلنامه روابط خارجی  سال نهم  شماره دوم  تابستان 139٦

صمد در اسهتعااژ ههی قهدرت ااخهیذ مهیکنهد» ( .)Scott, 2008: 254در فعاینهد
طعالی قدرت ،ورن ،نصب اسهتقعار انهوام گونهیگونی ا موشهرههی اهی اهعد
متوسط مرینجی را ای هدف کنتعل اع اب

صنوان کهعد اسه  .ایهن سرسهتمههی

موشهی اعا کنتعل شورسهی دایلهی ابه

نهیمعاوط غرعصقالنهی اسه  ،امهی

هدف صرنی استعااژیهی این موشر هی ییرج ا اب
قیدرند ا رالتی پییتخ

هند اس  .این موشرههی

هند (دهلینو) دیگع شهعهی مهم نن کشهور را ههدف

قعاردهند .نصب استقعار این موشهرههی در ابه

نه فقهط اهی ههدف غلبه اهع

نظیمیگع هند اس  ،اله ورن را نرز قیدر ا ااخیذ دیپلمیسی اابیر در رااطه اهی
منیقشیت مع

میکند .استقعار موشرهی ایحسترر ای اهعد متوسهط ،وهرن را اه

رالتی قیدر ا اهدید مستقرم هند میکعد ،در لیحی ک معاکهز ا هلی وهرن ،میننهد
1. nuclear security dilemma.
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2. Dongfeng (DF)31.

ارجرنر ،شینگهی

گوانجو اسریر د ر ا هند اودند هند اوانییی اهدیهد ننههی را

نداش  .ای راوم ا سیل  1999پی میاهعیم که استعااژیسه ههی هنهد مهتقهد
اودند ک ای دارندگی اقهی هند در اعااع ورن فقط مینی ا دس

مینید ک هنهد

قیدر ا اهدید شهعهی ا لی ورن مینند پهن شینگهی ای سهالتههی هسهت ا
ایشد ( .)Kanwal, 1999: 1726ای این لیل ،هند در سیلهی  ،2008 2007موف اه

ن مییر موشر ایحسهترر نگنهی 13-اهی اهعد  3.000کرلهومتع ( 1.860مییهل) شهد؛

موشرهییی ک هند س ایر ننههی را ن مهییر کهعد .ا حهرن اهیر در سهیل  2006که
ن مییر نن نیموف اود حی د ایر دیگع در ن ریل  2007می  ،2008موفقر نمرهز
اود .موشر هییی ک اعا ا حرنایر اسهریر ا معاکهز ا هلی وهرن را در مههعض
هدف اأسرسیت هست ا هند قعارمیدادند ( .)Norris and Kristensen, 2008: 39اضح
اس

پیکسهتین

همینگون ک موشر ایحسترر نگنهی 1-اهی اهعد کواهی اه سهم

هدفگرع شد اود ،هدف موشر نگنی 3-ایجید ای دارندگی ای ورن اود .اوانییی
هست ا هند در سیل  ،2008ای ایجید استقعار یعدریییی سیگیریهی 2که قهیدر اه
لمل پعایب موشرهی ایحسترر اود ،اقوی
موشهی

نگنیIV+3-

3

شهد .اهمرهل ن مهییر سرسهتم

ای اعد  5.000کرلومتع ( 3.110مییهل) در ا ایهل سهیل ،2009

هند را اعا ا حرنایر قیدر ا هدفگرع هم یی

ورن کعد .ا منظع ورنیهی این

افزایر قدرت هست ا در هند ،ایارابیط ای ایی ت متزهد امعیههی نرسه

 .)2008:هند همچنرن در  14دانوی  ،2014موشر نگنی 4-را ن مییر کعد که

قیدر ا لمل کالهر هست ا ای اهعد  3.500کرلهومتع ( 2.175مییهل) اسه  .احبته
صنوان میشود ک این موشر اوانییی لمل کالهر هست ا ای اعد  4000کرلهومتع
( 2.486مییل) نرز دارد .هند ای موشر نگنی 4-قیدر ا هدفگرع امیم یی ورن
ا شمیل هند ا امل ارجرنر شینگهی اسه
هند در ادام موف ا سیی

(.)Kristensen and Norris, 2015: 80

ن مییر موشهر نگنهی 5-اهی اهعد  5000کرلهومتع

( 3.110مییل) ،شد .موشر نگنی 5-قیدر ا هدفگرع امیم یی ورن ا معکهز
1. Agni-III.
2. Sagarika.

روابط هند و چین  امیر روشن و محمدرضا فرجی
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(

Scott,

241 3. Agni-III+/IV.

انهوب هنهد اسه

( .)Kristensen and Norris, 2015: 80هنهد همچنهرن اه اوسهه

یعدریییی یود نرز ادام داد در سیل  ،2014یعدریییی نریهین  1را ک قهیدر اه

لمل پعایب موشرهی هست ا اود را ن مییر کعد.
ا طورکلی سریس
ارن همسییگین قیالر

اصالمی ورن این اس

ک سالتهی هسهت ا در انهر

استفید ندارد؛ امی ورن نمیگوید ک متوسل اه سهالتههی

هست ا در قلمع کشور یود نمیشود .این موضوم در اقه اهدیهد هنهد اسه ،
ا یژ در مورد مسیژل مع
اس  .لمیی

مورد ایتالف ک ورن ادصی میکند قلمهع سهنتیاس

کمر وهرن اه پیکسهتین در مهدرنرز کهعدن اراهر اجهرهزات

نظیمیاس ،اوسط هند ا صنوان یر صمل اهیامی ورن در سعایسهع مع ههی ایهن
کشور ادرا مهیشهود ( .)Hettiarachchi and Abeyrathne, 2014: 110انهیاعاین اوسهه
سرستم هی موشهی د طعف اهدید اعا یهدیگع اس
مع

ای اوا اه منیقشهیت

ارن د کشور ،این موضوم ر ااط د کشور را متأثع ا یود میسی د.

 .3فرصتهای همکاری هند و چین
فصلنامه روابط خارجی  سال نهم  شماره دوم  تابستان 139٦

تجارت و انرژی :در کنیر دژوپلرترر ،در قعن ارس

ییف  .رشد اقتصید ارر ا د در د ورن ،ای رشد اقتصید د رقمی هند همعا
شد .ونرن رشد مشیاهی سعنغی گف

گوهی یوشبرنین ا یژ در طهعف ورنهی

شد .ونرن ضهرتی یر شعایط اعد–اعد را در ر ااط د کشور ایجید کهعد ا نن
ا صنوان قعن نسرییی نیم اعد شد.
گستعس رشد اجیر ورن در ای ارهی در سیل  ،2008ای اعوردن نظهیم کنتهعل
د حتی اع ای رگینی اقتصید ،ایر شد .در نترج  ،مهیفر
فعااع ا مهیفر

اهعف اع اردات در ورن

منیط اقتصید ییص در دهه  1990گسهتعس ییفه  .اازارههی

سریسی دیگع مینند اهعف هی ،سهمر هی احزامیت د ر مجو نرز ای ر د وهرن اه
سی مین اجیرت اهینی ( ،)WTOکیهر یژ ا ییف  .امی فعایند ا اللیت در هنهد
در سیل  ،1990شتیب ییف  .هند در سهیل  2001نرهز اه فعاینهد ادغهیم اهی ههدف
مهیفر
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یهم دژواکونومرر نرز اهمر

اهعف هی منیط اجهیر ن اد اهعا

هیدرات ملزه شهد .در مرهین ایهن
1. Arihant.

ا اللیت ،اجیرت کی در هع د کشور افزایر ییف  .شهل یر ا طهور اضهح
گعفتن ا رقبی پرشرن ،ای اقتصهید

نشین میدهد ک د کشور هند ورن ای سبق

اهینی ا طور فزایند ا ادغیم شد اند .لتی ای ا اللیت صمد (ا ایع ده هفتهید
ا ایل ده نود اعا ورن هند ا اعارب) ،سهم هیدرات وهرن ارشهتع ا هنهد
اس  .ای این لیل ،در شهل نشین داد شهد اسه
سعی اع ا

که

هیدرات د کشهور رشهد

یدرات اهینی دارد .لتی انتظیر میر د ک

یدرات اوحرد هند اهی

اصالم ایرع مبنیاع  12در د رشد سیحرین در اوحرهد کهی رشهد سهعی اهع داشهت
ایشد .در کل نعخ رشد ای
ای یی ا ای اودن دس

اجیرت ورن در مقیال هند ،همچنهرن ارهینگع دراه

ورن دارد (.)Devadason, 2008: 2-3
جدول یک؛ تجارت کاال( 1990-2005 ،در درصد)

کشور
چین
هند
کشور
چین
هند

1990

سهم صادرات جهانی
2000
1995

1 /9
0 /5

3 /0
0 /6

1990

سهم واردات جهانی
2000
1995

1 /7
0 /5

2 /6
0 /7

3 /9
0 /7

3 /4
0 /9

2005

میانگین نرخ رشد
1990-2005

6 /8
0 /7

17/47
9/94

2005

میانگین نرخ رشد
1990-2005

8 /0
1 /0

14/49
10/48

نمیر ارقیم یدرات

اردات اهینی ارینگع این موضوم اس

ک ا سهیل 2011

ا اهدۀ ورن د مرن اردکنند اهد ا امعیههی ا حهرن هیدرکنند کهی اسه ؛ در
لههیحی که هنههد سههرزدهمرن کشههور اردکننهد مزصههو ت نههو دهمرن کشههور
یدرکنند اس  .اد ل یع اردات
 2011ا اهد ،ا اصویع کشرد اس .

یدرات اههینی وهرن هنهد را ا سهیل

روابط هند و چین  امیر روشن و محمدرضا فرجی

Source: Devadason, 2008: 3
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جدول دو؛ واردات و صادرات جهانی چین و هند از سال  2011تا 2015

واردات جهانی چین و هند (در هزار دالر امریکا)
2014
2013
2012

2011
چین
هند

١.743.394.900
462.402.79١

١.68١.670.8١6
3390.744.73١

١.958.02١.30١
459.369.464

صادرات جهانی چین و هند از سال  2011تا 2015
2014
2013
2012

2011
چین
هند

١.8١8.١99.200
488.976.378

١.949.992.3١5
466.045.567

2015

١.898.388.400
30١.483.250

2.048.782.200
289.564.769

2.209.007.280
336.6١١.389

2015
2.28١.855.922
264.38١.004

2.342.343.0١١
3١7.544.642

Source:http://www.trademap.org/tradestat/Country_SelProduct_TS.aspx?nvp

ا غرع ا ادغیم در ای ار اهینی ک در اد ل یر نشین داد شد اسه  ،گسهتعس
قیال اوا ا در اجیرت د اینب هند ورن ای یههدیگع نرهز اهود دارد .فعاینهد
گستعس اجیرت د اینب هند ورن ا سیل  1999شتیب گعف  .یدرات کی ا
ورن ا هند رشد ای مرینگرن  44در د در ارن سیلههی  1992اهی  2005داشهت
اس  .امی اجیرت ارن د کشور در این د ر ا نف ورن اود اس  .ارن سیلههی
 ،2005-2004یدرات ورن ا هند ای اوا ا اهبهود ضههر
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هنه

در هنهد،

افزایر ییف ؛ امی سهم اجیرت د اینب در کل اجیرت ورن هنهد پهییرن اسه .
اجیرت ارن د کشور  0.9در د  8در د ا کل اجیرت ییرای هند ورن را
در سیل  2005ا اعارب ا یود ایتصیص داد.
رشد سهعی

هیدرات وهرن در سهیل  ،1990معههون کهیر فشهعد در اوحرهد

پوشی  ،کفر اسبیب ای

( )SITC8اود .ای ظهور ورن در ضهر

نن کشور نرز

اغررعات اضزی ا صنوان یر کشور مهم اعا مونتید/صملرهیت پهعدا س ا حهوا م
احهتع نرهی ،کهیمپرواع دیگهع مزصهو ت  )SITC 7( ITمشهیهد مهیشهود .گفته
میشود ضهر

فهلی اجهیرت وهرن ،ارابهیط کمهی اهی مزیه

نسهبی وهرن دارد

(2006

 .)Rodrik,در مقیال ،یدرات هند مشتمل اع مزصو ت  ،SITC 6ای اوا اه

مزی

نسبی نن کشور در اوحرد نهن ،فو د پیرو اس  .ا طعف دیگهع اردات

ورن د ایر متمعکز اع مزصو ت  SITC 7اس  ،ک اکثع اردات وهرن (در لهد د
 63در د) ،ا صنوان مزصو ت اسط ا طبق اند میشود؛ لد د نرمی ا ننههی

قطهیت اازا سی ند اس  .اردات هند نرز مشتمل اع مزصو ت

لی

 7اس  .نمیر اد ل  3اغررع در احگو

SITC

یدرات ورن اه هنهد را نشهین مهیدههد.

یدرات ورن ا هند در سیل  1992مبتنیاهع مزصهو ت  SITC 5اهود ،در سهیل
 2005سهم این گع مزصو ت ا طور قیال ماللو ا کهیهر ییفه  .در لهیل
لیضع یدرات ورن اه هنهد مبتنهیاهع مزصهو ت ( SITC 7کی ههی میشهرنی
احهتع نرهی) اس  ،در لیحی ک

اردات ا هند اسیسی مبتنیاهع مزصهو ت

SITC 6

(سنر نهن ،فو د ،پالسترر پنب ) اس  .ن فقط یدرات ورن ا هند متنهوماهع
ا

اردات ورن ا هند اس  ،اله همچنرن شیمل موارد ار س افز د ارشتع نرهز

میشود (.)Devadson, 2008: 4
در فعایند درا همپوشینی اجیرت ،اعکرب یدرات هند ورن نرز میاوانهد
اسیسی هم ا اهد اهینی هم ا منظع د اینب متمییز فعض شود .صهال اهع ایهن،
اأکرد د کشور هند ورن نرز مبتنیاع یدرات کی هی اهمرل شهد
کی هی

اسط ا مت فی ت اس  .نهته اسهریر مههم ایهن اسه

هیدرات

که اهی اواه اه

افی تهی د کشور ا منظع اجیر  ،د کشور ارشتع مهمل هم هستند اهی رقرهب
یهدیگع ایشند.

روابط هند و چین  امیر روشن و محمدرضا فرجی
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جدول سه :ترکیب کاالی تجاری بین سالهای ( 2005-1990در درصد)
SITC 5

SITC 7

SITC 6

SITC 8

SITC 5

SITC 6

واردات
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SITC 7

SITC 8

لادرات

سال
1992
1995
2000
2005

6.44
7.16
5.42
5.03

23.89
25.39
19.06
18.15

19.55
24.74
37.00
49.52

1990
1995
2000
2005

10.54
11.05
13.52
16.22

50.44
51.88
49.31
54.07

10.55
10.21
10.24
15.18

1992
1995
2000
2005

57.06
54.062
39.44
21.46

22.01
17.10
20.67
28.96

14.38
22.75
31.44
42.98

لادرات و واردات چین
16.75
50.12
16.20
42.71
17.10
38.52
15.24
27.30
لادرات و واردات هند
24.06
28.46
27.33
26.87
19.91
26.94
18.53
23.53
چین و هند
23.95
6.55
30.18
5.53
35.26
8.45
33.47
6.60

28.88
26.93
23.67
15.91

46.09
49.28
52.05
56.093

8.28
7.59
7.18
11.93

36.85
30.33
37.79
28.67

32.77
35.88
33.54
45.53

6.32
6.46
8.75
7.27

69.87
56.55
52.79
51.64

3.61
10.24
7.58
12.11

3.58
3.04
4.36
2.78

نهت  – SITC 5 :شهیمل مهواد شهرمرییی مزصهو ت ااسهت اه نن؛  – SITC 6شهیمل
مههواد طبقه انههد شههد ؛  – SITC 7شههیمل میشههرن ن ت
کی هههی اوحرههد
اجهرزات لمل نقل؛  – SITC 8شیمل اوحردات متفعق گونیگون دیگع.
Source: Devadason ,2008: 5.

ای اوا ا مطیحب ای میاوان صنوان کعد ک د کشور ای اوا ا نقیط قوت یهود
میاوانند ضهفهی یهدیگع را پوشر دهند .اع همرن اسیئ نرز د کشور اصمرم
متقیالی اعا کنیر گذاشهتن مبهیر در مع ههی مهورد منیقشه گعفتنهد؛ وهعا که
اقتصیدهی ننهی اوسه ییفت

ر د ا اهی ار اههینی در وهرن اه صنهوان اوسهه

لحنمرز شنییت شد اس  .هند ورن ای اواه اه رشهد اقتصهید

نفهوذ در

ای ارهی اهینی ،التمی ارن سیلهی  2010ای  ،2020ازرگتهعین شهعیر اجهیر
ایشند .افزایر مدا م ادریجی اجیرت هند ورن میاوانهد ارهینگع ایهن مطلهب
ایشد .در سیل  ،1991اجیرت ارن د کشور  265مرلرون د ر اهود .اههد ا لهد د
یر ده در سیل  ،1999ا  1.82مرلریرد د ر افزایر ییف  .در سهیل  2000لجهم
اجیرت ارن د کشور  2.5مرلریرد د ر در سیل  2004ا  13.6مرلریرد د ر رسرد
(2013: 50

 .)Gojree,در سیلهی  ،2009 2008لجهم اجهیرت د کشهور 43.28

مرلریر د ر  51.86مرلریرد د ر اود .لجم اجهیرت د کشهور در سهیل  ،2010ا
مع  60مرلریرد د ر صبور کعد .اد ل  4رشد اجیر ارن د کشور هند وهرن را
در سیلهی  2010 2009 ،2008ا اصویع کشرد اس .
جدول چهار :رشد تجارت هند و چین بین سالهای  2000تا 2010

2000
واردات
صادرات
واردات
تراز تجار

29.2
15.7
13.5

واردات
صادرات
واردات
تراز

22.1
7.6
14.5

سهم %
ارزش صد میلیون دالر
2005
2000
2010
2005
الف .تجارت چین با هند
1.3
0.6
617.9
187.2
1.2
0.6
409.2
89.4
1.5
0.6
208.7
97.8
-8.4
2.2
ب .تجارت هند با چین
6.9
2.4
541.0
164.0
6.6
1.8
172.4
64.7
7.1
2.9
368.6
99.3
-34.5
-6.9

نرخ رشد
2000-2010

2010
2.1
2.6
1.5

36.6
38.2
34.1
200.5

10.0
7.9
11.4

36.6
37.7
36.1
-196.3

Source: Zhu, 2011: 34

انیاعاین اضح اس
اس

ک ر ااط اجیر ارن د کشهور در د دهه ایرهع افهزایر ییفته

در نیند نرز انتظیر میر د این ر ند ادام داشت ایشد .نمیر ارقهیم سهیل 2011

ای  ،2015ارینگع این موضوم اس

ک ورن ا حرن اردکنند مزصو ت اوحرد ا هنهد

هند نهمرن ارد کنند مزصو ت اوحرد ورن اس  .اد ل  5مرهزان اردات وهرن
جدول پنج :میزان واردات چین و هند از یکدیگر بین سالهای  2011تا 2015

2011
55.483.025

2012
54.١40.455

2011
50.536.4١6

2012
47.677.452

الف واردات چین از هند
2013
5١.635.444
ب واردات هند از چین
2014
2013
54.220.379
48.432.4١١
2014
58.230.546

2015
6١.604.427
2015
58.262.004

Source:http://www.trademap.org/tradestat/Country_SelProduct_TS.aspx?nvp

نقط قوت اوانهییی هنهد در اهنوحهود اطالصهیت ( ،)ITنهعم افهزار ،مهدیعی
یدمیت میحی اوانییی ورن در سخ

افزار ،اوحرد سهیی

سهی نهفته اسه .
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هند را ا یهدیگع ا سیل  2011ای  2015ا اصویع کشرد اس .
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انیاعاین لو

سرهی اعا همهیر در نیند ای اوا ا نقیط قوت هنهد وهرن

در ر ااط د کشور اود دارد.
صال اع مرن هی موارد ذکع شد ای  ،موضوصیت دیگع نرز اهود دارد که د
کشور هند ورن میاوانند در نیند ای یهدیگع همهیر داشت ایشهند .اهعا مثهیل در
لو صلم اهنوحود د کشور پرشعف

همهیر صظرمی در این لو داشهت انهد.

در این راستی هند ورن نری ا همهیر در مرن هییی مینند فوی ،نهعم افهزار کهیمپرواع،
مهندسی دنترر ،استفید

لحنمرز ا انعد هست ا  ،اوحرهد اهعق ،کشهی ر

اههداد

یید ا موارد دیگع دارند .ای اود این صوامل ،اعکرب کلی اجیرت د اینب ا ضهعر
هند اس  .یدرات هند ا ورن در درا ا ل شیمل مهواد یهیم اسه  ،ایهن کهیمال در
اوید ای یدرات ورن ا هند اس

ک شیمل مزصهو ت هنهتی اسه  .شههل یهع

اعکرب اجیرت هند ای ورن را ا اصویع کشرد اس .
شکل شش :ترکیب تجارت هند با چین

کل صادرات به چین میلیون دالر
کل واردات از چین میلیون دالر
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1999

2004

2009

2014

427
1.097

2.955
4.053

9.353
32.497

14.824
51.034

الف :درصد صادرات هند به چین

پنبه
مس و تولیدات وابسته به ون
سنگ معدنی و محصوالت وابسته به ون
سوختها معدنی و مواد وابسته به ون
مواد شیمیایی و ولی
نمک ،گوگرد ،گچ و مواد وابسته به ون
پالستیک و مواد وابسته به ون
راکتورها اتمی و ماشین والت
هواپیما ،سفینه فضایی و قطعات وابسته به ون
وهن و فوالد
ماشین والت الکتریکی و قطعات وابسته به ون
محصوالت دیگر

1999
9.8%
0.0 %
26.1 %
0.0 %
11.0 %
3.8 %
0.3 %
2.0 %
0.0 %
1.6 %
1.1 %
44.4 %

2004
3.6 %
1.2 %
29.3 %
2.5 %
7.5 %
3.0 %
9.0 %
2.3 %
0.0 %
20.4 %
1.0 %
20.0 %

2009
4.2 %
1.3 %
51.5 %
1.2 %
4.3 %
3.0 %
1.6 %
2.5 %
0.0 %
3.9 %
1.2 %
25.4 %

2014
25.9 %
12.4 %
10.6 %
6.9 %
6.2 %
4.6 %
3.8 %
3.3 %
2.8 %
2.2 %
2.0 %
19.4 %

ب :درصد واردات هند از چین

ماشین والت الکتریکی و قطعات وابسته به ون
راکتورها اتمی و ماشینوالت
مواد شیمیایی و ولی
محصوالت پروژها
پالستیک و مواد وابسته به ون
مواد وهنی و یا فوالد
محصوالت عکاسی و فیلم بردار و تولیدات وابسته به ون
وسایل نقلیه
وهن و فوالد
محصوالت دیگر

1999
10.0%
11.3 %
21.2 %
4.9 %
1.1 %
1.0 %
1.4 %
0.2 %
1.9 %
46.6 %

2004
29.2 %
12.2 %
15.9 %
0.1 %
1.4 %
1.1 %
1.6 %
0.2 %
0.5 %
37.6 %

2009
30.8 %
17.0 %
8.7 %
3.7 %
1.6 %
3.2 %
1.8 %
1.3 %
5.3 %
23.9 %

2014
27.9 %
18.5 %
10.6 %
4.2 %
2.6 %
2.4 %
2.0 %
1.9 %
1.9 %
24.2 %

Source: Southerland and other, 2014: 9-10.

انیاعاین ا طور کلی میاوان صنوان کعد ک همهیر ارن د غول نسهرییی (هنهد
ورن) ،در سطح د اینب
اس

ارناحمللی در نیند ادام یواهد داش  .ا همهرن دحرهل

ک صلیرغم اود اسهریر ا ایتالفهیت ،د کشهور ا درگرهع

نشهیر ای یهدیگع ااتنیب میکنند .ننههی دارا یهر رااطه اسهریر قهو

رقیاه
اسیسهی

اقتصید هستند همچنرن در مجیم ارناحمللی نرهز در موضهوصیای میننهد مزهرط
یس  ،اجیرت ،لقوق اشع ،اسلرزیت هست ا

موضوصیت اقتصهید همههیر

میکنند .در امیمی این لو هی ننهی د یهل اسهریر اهعا همههیر اهی رقیاه
اعیورد دارند .همهیر ارشتع در هم موضوصیت ذکع شهد اهی اهعا د کشهور
اسریر سودمند اس

اعااع کشورهی اوسه ییفت  ،ننهی را قهیدر اه ایفهی یهر نقهر فههیل در صع ه
ارناحمللی میکند.
در اینجی ایید یهبیر دیگع ارین کنرم ک اگعو همهیر ارن د قدرت نسهرییی
در لو هی سریسی ،اقتصید یی دیگع لو هی در گذشت افزایر ییفت

در نیند

نرز ا التمیل یید ادام دار یواهد اود ،امهی سهوءادرا  ،اهیاصتمهید  ،سهوءظن
یصوم

نسب

ا یهدیگع ا طور کیمل ا ارن نعفت

در نیند نرز این یژگیههی

همعا ای همهیر  ،یژگی اخر ر ااط هند ورن اس  .در لهیحی که سهوءظن

روابط هند و چین  امیر روشن و محمدرضا فرجی

ای اوا ا اهبود افزایر ضهر

قدرت مذاکع ننهی در

همرشگی هند در مورد ورن پییدار میند اس  ،ا طعف دیگع وهرن نرهز در مهورد
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سریس هی اصمیل نیند هند اعدید دارد .اعا ورن پذیعفتنی نرس
فعااع ا انوب نسری ای

ک هند نقشی

کند یی ا صنوان یر رقرب اعااع ای وهرن ظهیهع شهود.

اعا مثیل نرمین هند اعا ایفی یر نقر فهیل در شعق نسری اوسط ورن لمیی
نمیشود .ورن اعارح میدهد ک هند در انهوب نسهری اهیقی امینهد ،اگعوه ایهن
کشور ا

ورت شفیهی اظهیرای را ای این مومون ک هنهد اییهد نقهر فههیحی در

امور اهینی ایفی کند ارین میکند .ر د هند ا مجمه منطقه ا ن سه نن ،اوسهط
ایی ت متزهد امعیههی سهنگیپور نه وهرن ،اییرهد شهد .ا نظهع قیالره ههی
اوانیییهی نظیمی اقتصید  ،ورن یواهین نن اسه
ضهر

فهلی قدرت اهرن د کشهور ارشهتع در یهدم

صلیرغم ضهر

موقهر

که اهی اع ا هنهد ایشهد
منهیف وهرن اسه  .امهی

اعاع ورن در اعااع هند ،این کشهور نگهعان همههیر

هند ای دیگع قدرتهی ا یژ امعیهی در اعااع وهرن نرهز هسه  .صهال اهع ایهن ،در
ر ااط اقتصید د کشور د ازعیف نیمتقهیرن در لهیل لیضهع اهود دارد ا ل،
اجیرت ای هند اعا ورن کم اهمر

اس  .اعا پههن ر ااهط اجهیر اهی امعیههی،

داپن اازیدی ار پی مهمتع ا هند اس  .ورن د مرن شعیر اجیر هند اسه
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لیحی ک هند در اجیرت ییرای ورن دهمهرن کشهور اسه

در

(.)Dvadason, 2008: 2

د م ،یر صدم اهیدل در رشد اجیر د کشور اود دارد ،صدم اهیدل اجیر که
کینون دیدگی منفی در هند ا صنوان یر شعیر نیاعااع ای ورن شد اس .
انرژی و امنیت دریایی :د قدرت نوظهور نسرییی در قعن  21ای افزایر نرهی
ا منیا انعد اعا اغذی اقتصیدهی در لیل رشد یود ،سههی در ایجهید ر ااهط
امنرتی نزدیر ای کشورهی سعشهیر ا انهعد

همچنهرن سههی در لفهن امنره

یطوط دریییی یود دارند ،که اخهر صمهد ا ا اجهیرت ا نن طعیه
میگرعد .ورن د مرن مصعف کنند نف

هورت

اهد ا امعیهی اس  .مصهعف انهعد هنهد

انتظیر میر د رشد ارن  3.6ای  4.3در د در ههع سهیل داشهت ایشهد در سهیل
 ،2030ارشتع ا د اعااع شهود .اهع ایهن اسهیئ ،التمهی هنهد ابهدیل اه سهومرن
اردکنند نف

در اهین قبهل ا سهیل  2025مهیشهود ( .)Gojree, 2013: 51ههع د

کشور ا صمد اعین اردکنندگین انعد هستند .در سیل  ،2001کل انعد مصهعفی
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ورن هند ا اعارب  12.7 39.7در د اود .پررارنی میشود که ایهن رقهم اهی
سیل  2025در مورد ورن ا  60.3در د در مورد هنهد اه  23.5در هد اعسهد.
اد ل شر ،هف

هش

مرزان التریج د کشور ا نفه

گهی را اه اصهویع

کشرد اس .
1
جدول هف  :کل مصرف انرژی  -کوادریلیون ،واحد گرمایی بریتانیا

کشور
ژاپن
چین
هند

2001
21.9
39.7
12.7

2025
23.3
60.3
23.5

جدول هش  :مصرف نف

کشور
ژاپن
چین
هند

2001
5.4
5.0
2.1

میانگین درصد رشد سالیانه
0.3
1.8
2.6
 -میلیون بشکه در روز

2025
6.5
10.9
5.5

میانگین درصد رشد سالیانه
0.8
3.3
4

جدول نه :مصرف گاز  -تریلیون فوت مکعب

کشور
ژاپن
چین
هند

2001
2.8
1.0
0.8

2025
3.6
6.1
3.4

میانگین درصد رشد سالیانه
1
7.9
6.1

Source: Gojree, 2013: 51 and Sergei, 2005: 243-244.

می شود ،افزایر نری د کشور اه لفهن امنره

منهیا انهعد مهورد اسهتفید

دستعسی ا ننهی گیهی ا قیت همعا ای هزین هییی اعا د طعف میایشد .رقیا

اع

سع کنتعل دستعسی ا منیا انعد التمی در سهیلههی ناهی مهمتهع افهزایر
میییاد .اع همرن اسیئ اس

ک ورن در سیلهی ایرع سعمیی گهذار

یهید در

اوسه انیدر پییگی هی دریییی در پیکستین ،انگالدس ،مرینمیر سهعیالنهی کهعد
اس  .اگعو ورن مع مشتعکی ای اقرهینوئ هنهد نهدارد ،امهی در مزیفهل ورنهی ا
اقرینوئ هند ا صنوان مع اهد ورن نیم اعد میشود .ا طعف دیگع هند نرز یر
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افزایر رشد اقتصید همچنرن منجع ا افزایر نری د کشهور اه

اردات انهعد

251 1. Quadrillion.

نظیر گع منفهل ا این ازو ت نبهود اسه  ،نن کشهور امهیم ایهن اقهدامیت را اهی
افزایر اراقی ر ااط نظیمی ای میحدیو ،میداگیسهیر ،سرشل امعیهی در اقرهینوئ
هند ای مرینمیر ،سنگیپور ،اند نز  ،اییلند ،یتنیم ،اییوان ،فرلرپرن ،استعاحری ،داپهن
امعیهی در شعق پیس میدهد (.)Gojree, 2013: 51
ای اوا ا ازو ت ذکع شد ای میاوان پررارنی کعد که در نینهد رقیاه
دریییی ارن د غول نسرییی از

صنوان اعیورد نرع

اقرینوئ هند نرام اشدید مهیشهود رقیاه

دریهییی هنهد وهرن ،در

دریهییی اههد ادیهد اه رقیاه

دژوپلرترهی سنتی هند ورن میاخشد .انیاعاین نیند ر ااهط هنهد وهرن اسهریر
لسیئ ظعیف اس
سوءاعداش

التمیل یهرم شهدن

ال نیگههینی ر ااهط در نترجه

نگعس یصمین ا یژ در موضوصیت مع

اود دارد .رقیا

اهع

سع منیا  ،ادایل لو هی نفوذ ر ااط نزدیر ای رقبهی یههدیگع ،ارهینگع ایهن
موضوم اس

ک ر ااط نیند ارن د غول نسرییی ارشتع دراعگرعنهد یژگهیههی

رقیاتی ای همهیر اویین اس  .در اینجی ایید یهبیر دیگع صنهوان کهعد که در یهر
ونرن فوی پرچرد
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ظعیفی ،هرچیر ا طعفرن اقدام ایثبیت کنند ا در ر ااهط

د اینب اقتصید یی ر ااط دیگع انجیم نمیدهد .امهی د کشهور همزمهین سههی در
اثب

قدرت موقهر

یود لل فصل مسیژل مشههالت دایلهی یهیرای

یود دارند.
روابط فرهنگی :ورن هند دار د امدن ایستینی فعهنر کهن هسهتند
ا د ران ایستین اهی یههدیگع ر ااهط فعهنگهی نزدیههی داشهت انهد .هدهی اهن ا

اندیشمندان ورنی ا دانشجویین دانشهگی مههع ف نی نهدا 1هنهد اودنهد .در مهین
لیضع نرز ارن د کشور ر ااط فعهنگهی صمرقهی اهود دارد .در مهین مسهیفعت

نخس

یع هند ااپییی ا ورن در سهیل  ،2003د طهعف اهه

ایجهید معاکهز

فعهنگی در پییتخ هی یهدیگع اسهرل در این امهع اوافه کعدنهد .همزمهین اهی
ااعا اعنیم ابید ت فعهنگی ،ابیدل همهیر ارن د کشور در لو فعهنر
هنع ،نمو س پع رس ،صلهوم ااتمهیصی ،رسهین ههی امههی امهور اوانهین
1. Nalanda University

ر س اقوی

شد .نیعین اعنیم ابیدل فعهنگی در دسهیمبع  ،2010طهی مسهیفعت

ن اریایژو ا هند اعا همهیر در لو هی فعهنگی شهیمل ابهیدل ارننهدگین ا
ااههعا هنعمنههدان ،مقیمههیت ،نویسههندگین ،مهمههیران ،ایسههتینشنیسههین اعگ هزار
اشنوار هی فعهنگی غرع اموهی شهد .در ن ریهل سهیل  ،2005یهر ییدداشه
افیهمی ارن د کشور اعا سیی

یر مهبد اهودایی اه سهبر هنهد در سهم

غعاههی مهبههد اسههب سههفرد در اههیغ اههرناحملل هی حئویینههر 1اسههتین هنههین 2اموههی

رژرسامهور هند یینم پیارل 3مهبد را در سیل  2010افتتیت کعد.
در طول دیدار
امبع مشتع
گییی

5

یع امور ییرا هند در د ژن  2008ا ورن ،معاسهم انتشهیر

در ارجرنر اعگزار شد .یهی ا امبعهی در مهبد میهی اهود  4در اهودا

دیگع در مهبد اسهب سهفرد در شههع حئویینهر نمهییر داد شهد .معکهز

مطیحهیت هند در دانشگی پهرنهر 6در د ژهن  2003افتتهیت شهد .در د ژهن ،2008

شیهد ابید ت پزشهی ارن د کشور اودیم .در این مین د پزشر ا هند ا ورن
اصزام یر اهرم ا پزشههین ورنهی اه هنهد رفتنهد .در ن ریهل سهیل  2009یهر
افیهمنیم در ارجرنر ارن د کشور ا منظور سی میندهی اعگزار اشنوار ههی
فعهنگی هند در ورن همچنرن اشنوار هی ورن در هند ،در سیل  ،2010اموهی
شد .گع هی هند در ر یدادهی ایرع ورن مینند ای

هی نسرییی در گوانگجو

در سیل  2010اشنوار هنعهی نسرییی در سیل  2009 2008شهعک

کعدنهد

اود دارد در لو اقتصید نرز د کشور در دد اقوی

ر ااهط هسهتند ،امهی

همچنین در مسیژل استعااژیر د کشور دارا کشمهر رقیا

هستند.

1. Luoyang.
2. Henan province.
3. Patil.
4. Mahabodhi.
5. Bodh Gaya .
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253 6. Peking University.

نتیجهگیری
ورن هند د قدرت نوظهور نسرییی هستند .ر ااط این د کشهور مهیاوانهد اهع
دینیمررهی منطق ا

اههین اهیثرع داشهت ایشهد .د

موا ن قدرت در منطقه

کشور دارا اشتعا منهیف در اهوهی ا لهو ههی میننهد اع ریسهم اهرناحمللهی،
ازو ت نب هوایی ،ای اهعیف نهیدهی ارناحمللی ،ااخهیذ ر یههعد مشهتع

در

موضوصیت لقوق اشع اع یج نظم اهینی ونداینب هستند .لهو اسهریر مههم
اعا همهیر ارن هند ورن اجیرت موضوصیت اقتصید اس  .هع د کشهور
ا دنبیل اراقی اییگی یود در نظیم ارناحملل اقتصیدهی هع د کشهور مهمهل
یهدیگع اس

در این لو ر ااط یوای ای یهدیگع دارند .امهی اهی اهود اهبهود

ر ااط هند ورن ،رقیا

همچنین ارن د کشور اود دارد .هع د کشور در دد

کسب قدرت موقهرتی هستند ک منیسب امهر  ،ضهر

اغعافرهییی ،سهه

کشور یود غرع ایشد .د کشور االس میکنند ای لوور یود را در اخرههی
مختلف نسری افعیقی افزایر دهند .انیاعاین رشهد اقتصهید
کشور انر ادید را در ر ااط د کشور ای رقیا

اقویه

هع د کشهور در اخهرههی
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نسری انوای ،انوب شهعقی نسهری نسهری معکهز ایجهید مهیکنهد .در سهطح
استعااژیهی هند ا اقوی

گستعس لهو

اوانهیییههی دریهییی یهود ادامه

میدهد .ونرن اقدامیای ورن را در مورد مقی د نیند هند نگعان میکند.
ر ااط ورن پیکستین نرز اع ر ااط هند پیکستین ایثرعگذار اس  .هعوند ک
ورن دیگع در مسئل کشمرع ا پیکستین لمیی

نمیکند ،امی ضههر

هنهد را نرهز

اییرد نمیکند .صال اع این موارد ،در اسهریر ا موضهوصیت دیگهع میننهد مسهیژل
مع

 ،نر نیویل پعادس ،رقیا

اعا دستریای ا منهیا انهعد

غرهع د کشهور

دیدگیهی مختلفی دارند .ا طور کلی میاوان صنوان کعد ک ر ااط هند ورن در
نیند ارشتع رقیاتی یواهد اود ای همهیر اویین
اس

حهی ونهرن رقهیاتی اسهریر اهرهد

ا درگرع هی نظیمی ارینجیمد.
نیند ر ااط هند ورن را میاوان در موارد یع یال

• اقوی
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نظهیمی د

کعد:

رشد اقتصید ورن هنهد منجهع اه افهزایر نفهوذ دژهوپلرترهی

نظیمی ننهی میشود.

• ای اود مشهیاه ههی اقهیرن در ر ااهط د کشهور ،رقیاه

د اینب ورن هند ا این مهنی اس
موضوصیت ا لی اهینی ا حوی

اسهتعااژیهی

ک در ر ااط این د کشور رقیاه

در اکثهع

دارد.

• ورن هند در ا الت نهیدهی ارناحمللی اافیقنظع دارند ،امی د کشهور در

اسریر ا ازیریت مینند نیند مهیهد من گستعس سالتههی هسهت ا ایهتالف
نظع دارند.

• ورن هند امییل ا لفن ثبیت امنره

در منطقه پیسهرفرر دارنهد ،امهی

اهدیدات را اسریر متفی ت در میکنند.

• ورن هند ایتالف نظع قیال اواهی در اسریر ا موضوصیت معاهوط اه

امنر

نسری ،ثبیت منطق  ،امنر

دریییی ،فوییی فوی سییبع دارند.

• ورن هند اافیق نظع گستعد ا در موضوصیت معاوط ا سرستم ارناحملل،

ا الت نهیدهی ارناحمللی ،امنر

انعد

مزرط یس

دارند.

• نیند ر ااط هند ورن استگی یید ا نخبگین نن د کشهور اصهور

ادرا نخبگین د کشور ا نریت مقی د یهدیگع دارد.
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