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 چکیـده
 

المللی و نگاه تجدیدنظرطلبانه  میان بازیگران متعدد، تالش برای همکاری بینرقابت 

الملل هستند و شناخت کنش میان بازیگران  های دوران گذار در روابط بین مهمترین ویژگی

الملل و اقدام مؤثر در آن دارد.  عمده و مهم در این دوران اهمیت زیادی برای درک نظام بین

های داخلی خود به عنوان مهمترین و قدرتمندترین کشورهای  ویژگی چین و هند با توجه به

عنوان دو قدرت نوظهور، نقش غیر قابل انکاری در تجدیدنظر در نظم جهانی را  آسیا و به

دارند. روابط میان هند و چین، همواره شاهد فراز و فرودهای متعدد بوده است. گاهی افزایش 

ی و نظامی مانند برگزاری رزمایش مشترک و افزایش های دفاع حجم روابط تجاری، همکاری

تر کرده است؛ گاهی نیز  سفرهای مقامات عالیرتبه دو کشور همکاری دو غول آسیایی را پررنگ

تنش در مرز مشترک، تالش در اعمال نفوذ در افغانستان، آسیای مرکزی و اقیانوس هند و 

تر کرده است. بطور حتم  ا پررنگهمچنین مسابقه تسلیحاتی میان دو کشور، وجه رقابت ر

گرای دو کشور، روابط  عنوان رهبران مقتدر و ملی  پینگ و نارندرا مودی به حضور شی جین

اند و هر دو طرف در پی آنند که  های گذشته متمایز کرده میان هند و چین را نسبت به سال

ابزارهایی مانند ائتالف با  عالوه بر تأمین حداکثری منافع و تحدید منافع یکدیگر با استفاده از

مابین  کشورهای ثالث و نفوذ به مناطق تحت سلطه یکدیگر، از تشدید بحران در روابط فی

 بکاهند.

 

 واژگان کلیدی 
 .چین، هند، رقابت، همکاری، شی جین پینگ، مودی



 

 

 مقدمه

دوقطبی، دنیا همچنان در دوران گذار به سر بعد از پایان جنگ سرد و فروپاشی نظام 

برد. در دوره جدید، جهان شاهد رقابت میان بازیگرانی است که در تالش برای  می

تحمیل نظم مورد نظر خود بر جهان هستند. از یک سو ایاالت متحده آمریکا درصدد 

ن تحمیل نقش و جایگاه خود به عنوان تنها ابرقدرت است و از سوی دیگر بازیگرا

دیگری مانند چین، هند، اتحادیه اروپا و روسیه خواهان نظام چند قطبی هستند. گرچه 

ترین بازیگر کماکان ایاالت متحده است، اما رهبری جهانی آمریکا  ها، عمده در بین دولت

المللی شده است. آنچه  های جدی روبرو شده و آمریکا ناگزیر به همکاری بین با چالش

هاست این است که در شرایط حاضر همه کنشگران جهانی  فکه مورد قبول همه طر

نظر از میزان قدرت خود، نگاه تجدیدنظرطلبانه به وضع موجود داشته و در پی  صرف

دهی به وضع مطلوب براساس منافع خود هستند تا از این طریق با حفظ  شکل

 موقعیت،به سهم بیشتر و ارتقای جایگاه دست یابند.

های داخلی و قدرت  جهانی هند و چین با توجه به ویژگی در شرایط فعلی، قدرت

روزافزون اقتصادی و نظامی افزایش قابل توجهی داشته و ارتباط میان این دو غول 

ای دارد؛ هرچند کمتر توجهی به روابط این دو کشور شده  العاده آسیایی اهمیت فوق

های  بدیل شدن تمدنهای زیادی مانند گذراندن فرایند مدرنیته برای ت است. شباهت

ای، نیروی انسانی عظیم،  های نوظهور، در اختیار داشتن سالح هسته باستانی به قدرت

بودجه نظامی فزاینده، تالش برای نفوذ در اقیانوس هند، خلیج فارس، آفریقا، آسیای 

 مرکزی و غربی میان این دو کشور وجود دارد.

ای متفاوت برای کشورهای  ل توسعهها نیز مشهود است. هند و چین دو مد اما تفاوت

آیند. چین حکومت کمونیستی با ساختاری متمرکز معتقد  درحال توسعه به حساب می
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در حال حاضر دومین اقتصاد دنیا را براساس تولید ناخالص  به اصالحات از باال بوده و

در  داخلی داراست.این کشور بزرگترین ارتش دنیا را دراختیار دارد و بودجه نظامی آن

. هند نیز با دراختیار داشتن 1دو برابر شده است 2010نسبت به سال  2016سال 

های گذشته به خود  بزرگترین دموکراسی جهان، بیشترین رشد اقتصادی را طی سال

درصد جمعیت جهان را  36اختصاص داده است. این دو کشور در مجموع بیش از 

وز به روز بیشتر تحت تأثیر افزایش نفوذ دراختیار دارند. از این رو در حالی که جهان ر

گیرد، بررسی وضع  آور این دو قدرت آسیایی قرار می سیاسی و رشد اقتصادی شگفت

المللی  ای و بین موجود روابط دوجانبه و چگونگی مدیریت آن بر صلح و آرامش منطقه

 اهمیت دارد.

گذشته افزایش قابل های  اگر چه روابط دیپلماتیک و اقتصادی چین و هند در سال

های امنیتی و  توجهی داشته است، اما بهبود نسبی در تعامالت، نتوانسته به حوزه

سیاسی تسری پیدا کند و دو کشور همچنان در مسائل امنیتی، سیاسی و استراتژیک، 

نگرند و اختالفات میان دو کشور، همچون آتش زیر  یکدیگر را با لنز عدم اطمینان می

  گذارد. مابین تأثیر می ط فیخاکستر بر رواب

ها، چین را  % از هندی83نشان داد که  2013در سال  2نظرسنجی مؤسسه لووی

کنند هدف چین تسلط بر آسیا  % فکر می70دانند و  بزرگترین تهدید امنیتی خود می

 2014در سال  3نظرسنجی مرکز تحقیقات پیو (Jacobson and Medcalf, 2015).است 

 ها % چینی30مقابل نیز ها به چین نگاه مثبت دارند. در % هندی30تنها  نیز نشان داد که

 ها به آمریکا به دیده % چینی50در عین حال  نگرند. ها با نگاهی مثبت می به هندی

 . (Pew,2014)کنند  مثبت نگاه می

                                                           
، 2010رای سال میلیارد دالر بوده است؛ این درحالی که این مبلغ ب 954.35، 2016بودجه نظامی چین در سال 1

 میلیارد دالر بوده است. 532.12
2Lowy Institute 
3 Pew Research Center 
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روابط دوجانبه با نوعی عدم توازن در درک از تهدید شکل گرفته است. بسیاری از 

یتی هند، چین را به خاطر ترس از هژمونی این کشور، تهدیدی بزرگتر از مقامات امن

نگرد.  دانند. در مقابل چین نیز به هند با نوعی نفرت و عدم عالقه می پاکستان می

هند یک "در موارد بسیاری از هند با عناوینی مانند  روزنامه دولتی گلوبال تایمز چین

وسط آمریکا و ژاپن برای مقابله با چین گمراه هند ت"و یا  "قدرت بزرگ تراز اول نیست

 کند. یاد می "شده است

تحلیلی و با استفاده از منابع دست اول و ـ  مقاله حاضر تالش دارد با رویکرد توصیفی

تجارب کاری نویسندگان در حوزه جنوب و شرق آسیا، به این سوال پاسخ دهد که 

یافتن علل  کنند؟و به دنبال ت میلود خود را مدیریآ چگونه هند و چین روابط تنش

های رقابت استراتژیک و همکاری میان دو دولت است. بطور معمول به  اصلی و زمینه

شناسی صورت پذیرفته است. ناآشنایی  زبان فارسی مطالعات بسیار کمی در حوزه چین

شناسی و تأکید بر روابط  با زبان چینی، فقدان مراکز پژوهشی و بنیاد تخصصی چین

اً تجاری کشورمان با چین در نزد مراکز دولتی از جمله عواملی هستند که سبب صرف

 در این حوزه مطالعاتی بسیار مهم شده است.  ایجاد خأل

در مطالعات هند نیز تنها شاهد برخی مطالعات با توجه به عالقمندی نویسندگان و 

ای مانند افغانستان و پاکستان هستیم. آنچه  یا بررسی نوع نگاه هند به موضوعات منطقه

های پژوهشی و دانشگاهی کشور شاهد آن هستیم، اشاره  های گذشته بخش که در سال

های آنها در قبال پاکستان و  ط با آمریکا و سیاستبه قدرت نوظهور چین و هند، رواب

نو و پکن پرداخته نشده  افغانستان بوده است و بطور مشخص به روابط دوجانبه دهلی

است. لذا تمرکز این مقاله بر واکاوی و تحلیل چگونگی روابط دو کشور بوده و فرضیه 

امات چین در افزایش اصلی مقاله آن است که نگرانی هند از تنگنای استراتژیک و اقد

های قدرت خود از دالیل تنش و رقابت استراتژیک در روابط دو دولت است؛ اما هر  مؤلفه

دو کشور تالش دارند تا این تنش به منازعه و درگیری منجر نشود و نقش رهبران دو 
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های اقتصادی فی ما بین از ابزارهای اصلی مدیریت این روابط بوده  کشور و همکاری

 است.

 

 2017مروری بر روابط دوجانبه از پایان جنگ جهانی دوم تا سپتامبر  .1

میالدی، شاهد فراز و  1950روابط چین و هند از زمان آغاز رسمی آن در آوریل 

ـ  عنوان یکی از اولین کشورهای غیرسوسیالیستی فرودهای متعددی بوده است. هند به

که  ـ ، جمهوری خلق چین را ـ  ودمیالدی از بریتانیا مستقل شده ب 1947که از آگوست 

رسمیت شناخت. این  به ـ  با حاکمیت مطلق حزب کمونیست تأسیس شد 1949از اکتبر 

آمیز تا جنگ را به خود  سال گذشته از همزیستی مسالمت 77روابط در طول حدود 

دیده است و این دو قدرت آسیایی موضوعات متعددی را در روابط دوجانبه در نظر 

 توان نقاط عطف را به شرح ذیل خالصه نمود: بافت روابط دو کشور می دارند. در

این دوره کوتاه، دوره همکاری میان  میالدی: 1957تا  1950دوره همکاری از  .1

میالدی و  1955در سال  1دو کشور بوده که مشارکت در برگزاری کنفرانس باندونگ

بین )احترام متقابل به تمامیت ما آمیز در روابط فی اصل همزیستی مسالمت 5توافق بر 

ارضی و حاکمیت ، عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر، برابری و همکاری برای منافع 

آمیز و عدم تهاجم متقابل( از جمله نقاط برجسته بوده است  متقابل، همزیستی مسالمت

 (.50: 1369)دفتری، 

ود داشت که در دوره همکاری نیز اختالفات میان دو کشور وج: 1962. جنگ 2

آمیز تالش نمودند اما فضای عدم اعتماد میان   طرفین برای حل آنها بصورت مسالمت

به اوج خود رسید. اشغال تبت و الحاق آن به خاک چین در سال  1962طرفین با جنگ 

مرز تعیین شده  -رسمیت شناختن خط مک ماهون میالدی، اجتناب چین از به 1950

                                                           
کشور جهان در شهر باندونگ  29آفریقایی بوده است که با شرکت  -کنفرانس باندونگ یک کنفرانس آسیایی1

های  به منظور همکاریاندونزی برگزار شد. بیشتر کشورهای شرکت کننده، کشورهای تازه استقالل یافته بودند که 

 اقتصادی و فرهنگی و ضدیت با استعمارگرایی و همچنین استعمار نو ایاالت متحده گرد هم جمع شده بودند.
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عنوان مرز رسمی دو کشور،  به -میالدی ما بین هند و تبت 1914توسط بریتانیا در سال 

و اعطای پناهندگی  1959ادعای چین مبنی بر حمایت هند از شورشیان تبت در سال 

و تشکیل دولت در تبعید تبتی در هند، از  -رهبر بودائیان تبت -سیاسی به داالیی الما

کنند. جنگ مذکور با  د میعنوان دالیل جنگ از آن یا  جمله دالیلی است که طرفین به

شکست تحقیرآمیز هند به پایان رسید و اختالفات مرزی نیز همچنان الینحل باقی ماند 

 (.17: 1389نیا،  )فرزین

پس از جنگ، تهدید به : 1976تا  1962. دوره تنش و سردی روابط از سال 3

م صورت غیر رسمی به خط کنترل احترا  درگیری شدید از بین رفت و طرفین به

هایی  گذاشتند. همچنین دو دولت هزاران سرباز در مناطق مرزی مستقر کردند و تالش

ها انجام دادند.افزایش اختالفات ایدئولوژیک میان چین و شوروی،  برای بهبود زیرساخت

، آغاز 1971نزدیکی روابط هند و شوروی و امضای پیمان دوستی میان آنها در سال 

1پینگ پونگ دیپلماسی"دیپلماسی موسوم به 
میان چین و ایاالت متحده و همچنین  "

های چین و پاکستان، جانبداری چین از پاکستان در جریان  افزایش قابل توجه همکاری

میان هند و پاکستان و اتحاد میان دو کشور به عنوان یک  1971و  1965های  جنگ

 آید. اتحاد ضد هندی از مهمترین رویدادهای این دوره به شمار می

برغم مخالفت شوروی، دولت ایندیرا  :1998تا  1976چرخش مثبت در روابط از 

هایی را برای بهبود روابط با چین آغاز کرد؛ اما تا سال  تالش 1969از سال  2گاندی

                                                           
1

 Ping-pong Diplomacy ها برای  اولین پیام 1971گردد که آمریکا و چین در سال  این اصطالح به زمانی برمی

المللی در ژاپن  های بین مان زمان تیم پینگ پونگ چین در رقابتکردند. در ه برقراری مجدد روابط را بررسی می

گیرد. مائو رهبر  کند و موضوع رویارویی با تیم آمریکا مورد توجه و بررسی مقامات ارشد چین قرار می شرکت می

دهد که از تیم ملی آمریکا برای سفر به چین دعوت بعمل آید. این مسأله مطابق با سنت  چین نیز دستور می

کند که در آن زمان  معمول دیپلماسی چین است که در چند سطح و الیه مختلف اهداف دیپلماسی را دنبال می

 (.315، 1391یکی از این سطوح، دیپلماسی پینگ پونگ بوده است )کسینجر، 
2

 Indira Gandi تا  1966های  وی تنها نخست وزیر زن هند و تنها دختر جواهر لعل نهرو بوده است. او در سال

توسط دو محافظ خود که از فرقه  1984نخست وزیر هند بود. خانم گاندی در اکتبر  1984تا  1980و  1977

 ها بودند، ترور شد. سیک
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پاسخی از سوی چین دریافت نشد. پس از مرگ مائو در چین، جانشین او، دنگ  1976

وابط با هند، به نزدیکی بیش از پیش شیائوپینگ، به این نتیجه رسید که تیرگی ر

نو به شوروی منجر خواهد شد. از این رو دو کشور در این سال، مجدداً پذیرای  دهلی

سُفرای متقابل شدند و دنگ در جریان سفر راجیو گاندی نخست وزیر هند به چین در 

« نیمبیایید گذشته را به فراموشی سپرده و دوستی را احیاء ک»اعالم کرد:  1985سال 

(Mahmoud, 2007: 7.)  از این رو دو کشور در خصوص ایجاد چارچوب همکاری

، افزایش 1976ترین تغییر در روابط دو کشور پس از سال  دوجانبه توافق نمودند. مهم

میلیون  700، به 1987میلیون دالر در سال  117قابل توجه حجم روابط تجاری از 

 .(Athwal, 2008: 25)بوده است 1993دالر در سال 

پس از سفر راهگشای راجیو گاندی :1998. دومین آزمایش اتمی هند در سال 4

شدن را تجربه به پکن، رابطه هند و چین یک فرآیند تدریجی عادی  1985در سال 

جدیدی شد. فروپاشی اتحاد شوروی موجب شد که روند گذار در  کرده و وارد مرحله

های جنگ سرد به سوی تمرکز بر روی  سیاست خارجی چین با فاصله گرفتن از رقابت

، رئیس جمهور 1996(. در نوامبر 86: 1396اصالحات اقتصادی حرکت کند )اسمال، 

کرد. در جریان  چین جیانگ زمین در اولین دیدار رسمی یک رهبر چین، به هند سفر

قراردادی را درخصوص موضوعات مرزی امضا کردند که براساس  این دیدار، چین و هند

آن دو طرف بر کاهش توان نظامی و شبه نظامی در سرتاسر خط مرزی فعلی اقدام کرده 

 :Mahmoud, 2007) و هرگونه فعالیت نظامی که کشور دیگر را متأثر سازد، منع کردند

داد که آسیای جنوبی را دستخوش تحوالت عدیده  از تحولی می این سفر خبر. (10

به سوی وضعیتی حرکت   سیاست چین در آسیای جنوبی به طور پیوستهکرد.  می

 ,Eisenman, (Heginbothamخواند تر می کرد که پکن آن را سیاستی متوازن می

Mitchell, 2015: 146). 
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آزمایش اتمی هند موسوم به پخران اما روی کار آمدن ائتالف بی.جی.پی در هند و 

، تشدید اختالفات و تنش در روابط را موجب شد. برخالف آزمایش اول، دومین 21

پی  های زیادی را در واکنش 1998می  13در  2آزمایش اتمی هند معروف به پخران 

که پس از ـ   ای به رئیس جمهور وقت آمریکا نخست وزیر هند در نامه 2داشت. واجپائی

از تهدید چین و افزایش  ـ ش اتمی هند توسط نشریه نیویورک تایمز منتشر شدآزمای

توان اتمی کشور خود یاد کرد:  یترین دالیل ارتقا ای پاکستان به عنوان مهم توان هسته

 1962ای اعالن شده در همسایگی خود هستیم که در سال  ما دارای یک دولت هسته»

 های گذشته  چند روابط ما با آن کشور طی سال به تجاوز نظامی علیه هند دست زد. هر

اعتمادی به دلیل مشکالت الینحل مرزی همچنان باقی  بهبود یافته است، اما فضای بی

کند، این است که آن کشور به همسایه دیگر ما،  اعتمادی را افزون می است. آنچه این بی

 ,Eckholm) «ای کرده است های شایانی برای تبدیل شدن به یک دولت هسته کمک

May 1998) ،از سوی دیگر، فرناندز وزیر دفاع هند نیز طی یک سخنرانی شدیدالحن .

چین را دشمن شماره یک هند خطاب کرد. واکنش پاکستان، اقدام به آزمایش اتمی 

آور خواندن  ها نیز ضمن شرم می همان سال بود. چینی 30و  29در  2موسوم به چاگای 

المللی در تحریم جامع  به مثابه اهانت به خواست جامعه بین نو، آن را این اقدام دهلی

ای خود بر شورای امنیت سازمان  ای قلمداد کردند و از ریاست دوره های هسته آزمایش

ای در آسیای  در جهت محکوم کردن آزمایش هسته 1172ملل برای تصویب قطعنامه 

اجتناب از مسلح شدن به  ای هند و پاکستان و های هسته جنوبی، تقاضای توقف برنامه

(. چین همچنین نشست گروه 22: 1388)فرزین نیا،  ای استفاده کردند سالح هسته

نو و تالش  را ملغی اعالم کرد. فشارها بر دهلی 1998کاری مشترک دو کشور در نوامبر 

نشینی هند از مواضع خود در قبال چین را  برای منزوی کردن این کشور، موجبات عقب

 د و این کشور درصدد توسعه مجدد روابط با پکن برآمد.فراهم آور

                                                           
1. Pokhran-II 

2: Vajpayee  نخست وزیر هند بوده است. 2004تا  1998دوره از سال  روز و یک 13واجپایی یکبار به مدت 
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و ترس از چین دارای سالح  1964کارشناسان از آزمایش اتمی چین در اکتبر 

کنند. پس از  ترین عامل در توسعه برنامه اتمی هند یاد می عنوان مهم ای، به هسته

داشتن  آزمایش چین، گفتگوهای زیادی در جامعه و حکومت هند درخصوص دراختیار

ای شکل گرفت اما نتیجه مشخصی حاصل نشد. اما پس از مرگ جواهر لعل  سالح هسته

نو استراتژی  ترین مخالف بمب اتمی در هند، دهلی عنوان مهم به 1964نهرو در می 

های بزرگ و انفجار زیرزمینی  ای خود را با در نظر گرفتن دو اصل ضمانت از دولت هسته

 1974ای به اجرا درآورد. اولین آزمایش اتمی هند در می  هآمیز هست های صلح و پروژه

انجام شد اما در آن زمان با توجه به سیاست دولت خانم ایندیرا گاندی برای نزدیکی به 

ای صحبتی به میان نیامد.عالوه  چین، در خصوص انگیزه هند از دستیابی به سالح هسته

جایگاه رهبران در  یالمللی، ارتقا بر ترس از چین، حرکت سمبلیک در افزایش وجهه بین

ای و موشکی پاکستان و سرنگونی اتحاد  سیاست داخلی، توسعه روبه رشد برنامه هسته

 توان از دیگر دالیل هند برای توسعه برنامه اتمی خود نام برد. جماهیر شوروی را می

نشینی آشکار هند از مواضع خود  عقب :2013تا  1999. توسعه مجدد روابط از 5

درخصوص تهدید قلمداد کردن چین، دو دولت را مجاب کرد تا سیاست توسعه مجدد 

وزیر خارجه هند برای  1د. از این رو، دو طرف توافق کردند سینگنپیش گیر روابط را در

رایزنی در خصوص موضوعات مشترک و آغاز گفتگو در خصوص مسائل امنیتی در ژوئن 

سفرهای متقابل مقامات دو کشور نیز برگزار به چین سفر کند. در پی این سفر،  1999

 2003ترین آنها سفر شش روزه واچپائی نخست وزیر هند به چین در ژوئن  شد؛ مهم

ای را به امضا رساندند  بود. در جریان این سفر، دو کشور پس از دو دور مذاکره، اعالمیه

طرف را بیان  های روابط دوجانبه را مشخص و جزئیات همکاری دو که اهداف و برنامه

عنوان بخشی از خاک چین برسمیت  کرد. در این سفر هند برای اولین بار تبت را به می

عنوان بخشی از خاک هند، با تجارت با این  شناخت و چین نیز با اعالم آشکار سیکیم به

                                                           
1Singh 
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ای ویژه با مأموریتِ  کشور از طریق سیکیم موافقت نمود. همچنین دو طرف نماینده

حل مرزی و نظارت بر ساختار سیاسی مذاکرات مرزی تعیین  یک راهیافتن چارچوب 

. دو سال بعد در دیدار نخست وزیر چین از هند، دو دولت (Yuan, 2007: 134)کردند 

عنوان یک مشارکت استراتژیک و همکاری  ای صادر کردند که بر روابط آنها به اعالمیه

تائو رئیس جمهور  هو جین2006برای صلح و آرامش تأکید داشت. همچنین در نوامبر 

ای جهت افزایش  شاخه 10قرارداد، اعالم استراتژی  13چین به هند سفر کرد و امضای 

روابط استراتژیک و برنامه افزایش حجم روابط تجاری دوجانبه به  یهمکاری و ارتقا

وآمد مقامات  ماحصل این سفر بود. نتیجه رفت ،2010میلیارد دالر در سال  40بیش از 

( 2016میلیارد دالر در سال  71رتبه طرفین، گسترش فزاینده حجم روابط تجاری ) الیع

آمیز مناقشات مرزی بوده است؛ هر چند این مناقشات  و تالش دو کشور برای حل صلح

 اند. هنوز بصورت الینحل باقی مانده

 های دو دولت تالش :2017تا نیمه اول  2013. ادامه فراز و فرود در روابط از 6

ای هند، تأثیر عمیقی بر گسترش روابط داشت  برای توسعه روابط پس از آزمایش هسته

میلیارد  100گذاری  نیز، دو کشور همواره بر گسترش روابط و هدف 2013و پس از سال 

تأکید نمودند. لی کچیانگ نخست وزیر فعلی چین  2020دالر در روابط تجاری تا سال 

هیچ »، اعالم داشت: 2013در می  1امور جهانیدر سخنرانی خود در شورای هندی 

تواند همسایگان خود را انتخاب کند و یک قوم و خویش دور ممکن است  کشوری نمی

به اندازه یک همسایه نزدیک سودمند نباشد. چین و هند با وجود یک شریک آماده دم 

 (.86 :1396)اسمال، « دست نباید در پی همکاری از راه دور باشند

رتبه، مانند سفر رئیس جمهور  ، سفرهای متقابل مقامات عالی2013هر چند از سال 

و مالقات  2015و سفر نخست وزیر هند به چین در می  2014چین به هند در سپتامبر 

و بریکس، قابل توجه  20المللی مانند جی های بین سران دو کشور در حاشیه اجالس

                                                           
1 Indian Council of World Affairs 
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طرفین نسبت به یکدیگر مانند مناقشات مرزی، های  بوده است؛ اما اختالفات و نگرانی

نگرانی چین از حضور داالیی الما و سایر رهبران تبت در هند، نگرانی هند از اقدام چین 

نو از  ، موضوعات سایبری، نگرانی دهلی1در ساخت سد بر روی رودخانه براهماپوترا

-رچوب ایده کمربنداشتیاق سریالنکا، بنگالدش و بوتان به گسترش روابط با چین در چا

راه، گسترش روابط چین با پاکستان و منافع فزاینده پکن در اقیانوس هند،نگرانی چین 

پاسیفیک )ژاپن، استرالیا و ـ  از روابط روبه گسترش هند با آمریکا و کشورهای آسیا

است اگرچه برخی از این موضوعات جدید   ویتنام( بر روابط دو کشور سایه افکنده

شه تاریخی دارند، اما رویکرد رهبران و تالش آنها برای تحدید منافع یکدیگر نیستند و ری

 ادامه الگوی فراز و فرود در روابط را درپی داشته است.

توان اینگونه  از پایان جنگ سرد، می در یک نگاه اجمالی به روابط چین و هند پس

نیا بر روابط دو کشور عنوان میراث استعمار بریتا گیری کرد که مناقشات مرزی به نتیجه

سایه افکنده و همچنان ادامه دارد. تغییر قابل توجه در روابط دو کشور به زمان روی کار 

گردد که از آن زمان به سیاست  آمدن دنگ شیائوپینگ پس از مرگ مائو در چین بازمی

 شود؛ آزادسازی اقتصاد در چین توسط دنگ تأثیر بسزایی در روابط دو درهای باز یاد می

کشور داشت. هر چند آزمایش موسوم به پخران روابط دو کشور را به شدت متشنج 

روابط دوجانبه  یبه چین، به ارتقا 2003نمود، اما چرخش هند و سفر واچپائی در سال 

خصوصاً در حجم روابط تجاری منجر شد. با توجه به نقش تغییر نگاه چین و رویکرد 

پینگ در سال  ان روی کارآمدن شی جینجدید این کشور به سیاست خارجی از زم

و همچنین رویکرد دولت مودی به روابط دوجانبه، در ادامه به اصول سیاست 2013

 خارجی دو دولت اشاره خواهد شد.
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 و تأثیر آن بر روابط دو جانبه . اصول سیاست خارجی هند و چین2

مودی )نخست تاکنون( و نارندرا  2013پینگ )رئیس جمهور چین از سال  شی جین

تاکنون(، هر دو جایگزین رهبران محتاط و فاقد کاریزمای  2014وزیر هند از سال 

گرایی، به عنوان رهبرانی  سیاسی در کشور خود شدند. هر دو با حرکت در مسیر ملی

های خود در جهت کسب حداکثری  شوند و با ایده قدرتمند در کشور خود شناخته می

ت روابط با همسایگان در آسیای جنوبی و به خصوص منافع هستند تالش برای تقوی

های این  در اوایل به قدرت رسیدن، از دیگر مشابهت تاکید بر تحکیم روابط هند و چین

شود.شی و مودی تالش دارند تا با اعمال نوعی مدیریت در  دو رهبر سیاسی محسوب می

د و در عین حال به در روابط دو جانبه خودداری کنن  روابط دو جانبه از ایجاد تنش

 دهند. پاسفیک ادامه میـ  رقابت با یکدیگر به خصوص در حوزه آسیا

 

 پینگ . سیاست خارجی چین در دوره شی جین1-2

به چین آموخته  1978تحوالت دوره معاصر خصوصاً دوران پس از اصالحات سال 

سایه حفظ است که برای دستیابی به توسعه، بیش از هرچیز به فرصت نیاز دارد تا در 

امنیت و ثبات داخلی، در مسیر مورد نظر خود تا زمان دستیابی به توازن قوا در عرصه 

گذاران چین استراتژی  های پس از دوران اصالحات، سیاست جهانی گام بردارد. از سال

سیاست خارجی خود را بر مبنای پنج هدف مشخص کردند: رشد و توسعه اقتصادی، 

الملل، رفتار منعطف و اطمینان  ادی عمل چین در نظام بینهای آز مقابله با محدودیت

بخشی در دسترسی به منابع طبیعی و کاهش  خاطر دادن به همسایگان، گسترش و تنوع

 (.116: 1390المللی)فیروزآبادی،  توان تایوان در فضای بین

های قبل به  هر چند در نگاه برخی از کارشناسان، سیاست خارجی انفعالی دوره

پینگ تبدیل شده است، اما با نگاهی به  خارجی فعال در دوره شی جین سیاست

شود تغییر محسوسی در اهداف سیاست خارجی چین هویدا  رفتارهای چین مشخص می

نشده است. در واقع چین بدنبال فرصت مناسب بوده تا رویکرد واکنشی خود را به 
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سازی سیستم  ی شی و چابکتهاجمی تبدیل نماید؛ تغییر رفتاری که با مدیریت انحصار

گیری سیاست خارجی این کشور بیش از گذشته آشکار شده است. آقای شی در  تصمیم

این دوره ضمن کم کردن نقش وزارت امور خارجه چین و به تبع آن شورای دولتی در 

گذاری، افراد رده باالی حزب را در شورای سیاست خارجی زیر  سازی و سیاست تصمیم

حزب و با ریاست خود به این امر واداشته است. از این رو به نظر  نظر کمیته مرکزی

هایی  رسد رویکرد چین در دوره فعلی، تهاجمی رفتار کردن است.مطرح شدن ایده می

 های سازه ساخت افزایش چین، جمهورتوسط رئیس 1راهـ   مانند رؤیای چینی و کمربند

 تغییرات 2آسیایی اختزیرس توسعه بانک تأسیس جنوبی، چین دریای در نظامی

های  و همچنین استفاده از اهرم در ارتش چین و تقویت نیروی نظامی و دریایی گسترده

اقتصادی در رابطه با اتحادیه اروپا، آفریقا، آمریکای جنوبی و غرب آسیا شاهد این مدعا 

  (Cordesman and Colley, 2015:465)  هستند

در واقع، پکن با تکمیل فرآیند قدرت )دومین قدرت اقتصادی دنیا،تولید ناخالص 

، بودجه 2016درصدی در سال  7/6میلیارد دالر، رشد اقتصادی  11300داخلی بالغ بر 

سازی ارتش و افزایش  و چابک 2016میلیارد دالر در سال  1000نظامی قریب 

کند و به استقرار نیرو و تجهیزات در  میتوانمندی نیروی دریایی( بعضاً تهاجمی رفتار 

                                                           
 2013در سال  (belt-road Initiative)راه  –ابتکار کمربند اقتصادی جاده ابریشم جدید یا همان کمربند  1

شود.  پینگ رئیس جمهور چین پیشنهاد شد و اکنون به عنوان برند سیاست خارجی او شناخته می توسط شی جین

ن متصل کردن دو سوی توسعه یافته اوراسیا )چین از یک آکشور را درگیر خود کرده و هدف  70تا  65این طرح 

رهای مابین این دو سوی اعالم شده است. دولت چین تر کشو طرف و اروپا از طرف دیگر( و کمک به توسعه سریع

المللی و حکمرانی جهانی بر پایه منشور ملل متحد و اصول  عنوان مدل جدیدی از همکاری بین از این طرح به

 کند آمیز یاد می همزیستی مسالمت

 (.1396:26پور،  )خداقلی 
2 .)AIIB( Asian Infrastructure Investment Bank: نامه  انک متعلق به چین است و تفاهمایده این ب

ای چندجانبه با  در پکن به امضا رسید. این بانک توسعه 2014تأسیس بانک توسعه زیرساخت آسیایی در سال 

 2016انویه ژ 16اخت در آسیا، رسماً از تاریخ هدف ترویج توسعه اقتصادی پایدار، ایجاد ثروت و بهبود ارتباط زیرس

 2.23% سهام و 1.63دالر آغاز بکار کرد. جمهوری اسالمی ایران نیز با دراختیار داشتن میلیارد  100با سرمایه 

 به عضویت این بانک درآمده است. 1395درصد حق رأی از شهریور ماه 
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آفریقا )تأسیس پایگاه نظامی در جیبوتی( مشغول شده است.چین به تدریج در حال 

های  های صرفاً اقتصادی و تجاری است تا از ظرفیت خیزش و خروج از چارچوب

آن  یفرهنگی، امنیتی و نظامی خود برای افزایش نفوذ در منطقه پیرامونی و ماورا

 اده نماید.استف

توان  ها و سفرهای خارجی مقامات چین، می گیری با نگاهی به اسناد، موضع

 های زیر را در سیاست خارجی چین مشخص کرد: اولویت

مابین )تجاری، اقتصادی، مسائل  رابطه با آمریکا در خصوص مسائل فی اولویت اول:

 شرق آسیا و برخی موضوعات جهانی مانند امنیت سایبری(،

 روابط با همسایگان، دوم: اولویت

 روابط با اروپا )اهمیت تکنولوژی صنعتی اروپا برای چین( اولویت سوم:

روابط با غرب آسیا، آفریقای جنوبی و آمریکای التین )جهت تأمین  اولویت چهارم:

 گذاری و بازار مصرف کاالهای چینی( منابع انرژی مورد نیاز چین، فرصت سرمایه

(Brown, 2017). 

ترین توصیف برای سیاست خارجی چین خصوصاً در قبال  رسد مناسب ر میبه نظ

نه تنها در  -است. چین با اقدامات خود "ترکیبی از تهدید و خیرخواهی"همسایگان، 

کند که درصدد است  این پیام را منتقل می -منطقه پیرامونی، بلکه در سایر نقاط جهان

ها برای  ی شناخته شود و از همه ظرفیتکننده دستور کار جامعه جهان عنوان تنظیم به

های گذشته  رسیدن به جایگاه مناسب و در شأن خود استفاده کند. پکن طی سال

های منطقه و یا تحدید  هایی را دنبال کرده تا مانع افزایش قوای دیگر قدرت سیاست

له با جانبه و اتحاد استراتژیک با پاکستان به منظور مقاب پیشرفت آنان شود؛ حمایت همه

های  گیری شود. از سوی دیگر همواره با سفرها و موضع هند در همین راستا ارزیابی می

خود بدنبال کاهش نگرانی همسایگان است تا مبادا آنها اقداماتی در جهت جلوگیری از 

 افزایش نفوذ چین انجام دهند.
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قه های اخیر، آسیای جنوبی شاهد توسعه منافع و نفوذ چین در این منط طی سال

ای از ابتکارات  راه گره خورده است. شبکه  ـ   بوده است که این نفوذ با ابتکار کمربند

نظامی، اقتصادی، دیپلماتیک و امنیت انرژی موجب گسترش حضور نیروی دریایی چین 

نو از محاصره را قوت بخشیده است. هرچند توسعه  در اقیانوس هند شده که ترس دهلی

 20قرن  نیمه دوم جنوبی موضوع جدیدی نیست و در طول نفوذ چین در منطقه آسیای

های مکرری برای ایجاد و توسعه روابط گسترده اقتصادی، سیاسی و  میالدی، پکن تالش

نظامی با کشورهای اطراف هند داشته است و این کشورها نیز همواره از کارت بازی 

، چین دستاوردهای 2005اند. از سال  چین برای توازن در مقابل هند استفاده کرده

این سه کشور  یالنکا و مالدیو داشته است. هر چندزیادی در کشورهایی مانند نپال، سر

و همزمان چین  اند تحت فشار آمریکا و هند برای پذیرش دموکراسی قرار داشته

های نظامی یا دیپلماتیک و میلیاردها دالر  مشتاقانه از فضای خالی برای ایجاد همکاری

 (Smith,2016). ی و وام استفاده کرده استگذار سرمایه

عنوان نمونه، دولت نپال در حمایت از چین، بصورت قابل توجهی آزادی و فعالیت  به

ای در بنادر سریالنکا پیدا  مهاجران تبتی را محدود کرده است. چین حضور گسترده

ورد کرده و موافقت کرده است تا در مقابل داشتن حقوق و اختیارات گسترده در م

های حساس بندری، تسهیالت آسانی به دولت سریالنکا در مورد  تجهیزات و زیرساخت

حضور چین در چیتاگنگ بنگالدش، خط  (Ibid)های چین اعطا نماید.  بازپرداخت وام

نان چین، و در میانمار به کومینگ در استان یکیلومتری از بندر سیتوه  1200لوله 

همه از مواردی است که مدعای  (Yuan,2017)  کانال در حال احداث جنوب تایلند

 تالش چین در توسعه حضور خود در آسیای جنوبی است.

پینگ مملو از احترام و تعامل با هند  های شی جین هر چند اظهارات و سخنرانی

ها و ابتکارات سیاست خارجی وی برای افزایش نفوذ به سمت غرب،  است، اما سیاست

رسد پکن به خوبی  های جدیدی از رقابت با هند را شکل داده است. به نظر می حوزه

فاده از وسعت، منابع، مشخصات جمعیتی و دریافته است تنها کشور آسیایی که با است
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تواند تسلط چین بر جنوب آسیا را به چالش بکشد، هند است. هر  توان نظامی که می

های  چند اقتصاد هند کمتر از نیمی از اقتصاد چین است، اما رشد پیوسته هند نگرانی

قبال چین را درپی داشته است. از این رو چین با نامشخص گذاشتن رویکرد خود در 

گذاری و قراردادهای گسترده با  هند، ایجاد مشکالت برای هند از طریق پاکستان، سرمایه

همسایگان هند، مخالفت با عضویت دائم هند در شورای امنیت سازمان ملل و همچنین 

ای  های پیچیده ، چالش1ای کنندگان هسته مخالفت با عضویت این کشور در گروه تأمین

 ایجاد کرده است.را برای دیپلماسی هند 

 

 . سیاست خارجی هند در دوره مودی2-2

کند: ارتقاء و رشد اقتصادی و  هند در سیاست خارجی دو هدف عمده را دنبال می

المللی. براساس اعالم بانک جهانی، رشد  بازتعریف نقش هند در محیط پیرامونی و بین

، 2017نخست درصد بوده است و در سه ماهه  7، 2016اقتصادی هند در سال 

ترین رشد اقتصادی جهان را به خود اختصاص داده است. از جمله دالیل اصلی این  سریع

روند رو به رشد، عملکرد قوی در حوزه تولید و خدمات این کشور است. براساس اعالم 

قرار دارد.  2017گذاری مستقیم خارجی در سال  آنکتاد، هند در رتبه سوم جذب سرمایه

آمیز بوده است،  رجی این کشور در خصوص رشد اقتصادی موفقیتهر چند سیاست خا

ترین چالش تهدیدکننده  اما هند توفیق چندانی درباره تعدیل و یا از بین بردن مهم

های  رغم تالش پاکستان، نداشته است. علیـ  موقعیت خود، یعنی پاکستان و اتحاد چین

های بزرگ مانند  ورد توجه قدرتآباد همچنان م نو برای انزوای پاکستان، اسالم دهلی

                                                           
1 Nuclear Suppliers Group: ای به فناوری نظامی  آمیز هسته این گروه با هدف جلوگیری از تبادل فناوری صلح

ای وارداتی از آمریکا و  های مخفیانه هند برای تبدیل مواد هسته تشکیل شده است. این گروه در واکنش به برنامه

هایی را به عضویت کشور عضو این گروه هستند. این گروه تنها کشور 48کانادا به تسلیحات نظامی تشکیل شد. 

 .(1395خرداد  31باشند )تسنیم،  (CTBT)و یا منع آزمایش اتمی  NPTپذیرد که قبل از آن عضو  می
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آمریکا، چین و روسیه در صلح افغانستان قرار گرفته و هند اقدامات چین در منطقه 

 کند. عنوان تنگنای استراتژیک تلقی می پیرامونی را به

با توجه به شرایط منطقه پیرامونی هند، اهمیت یافتن جنوب آسیا، تبدیل چین از 

کاهش اثرگذاری ایاالت متحده آمریکا، مناظرات ای به جهانی و  یک قدرت منطقه

متعددی درخصوص فهم سیاست خارجی هند و راهبردهای این کشور برای بازتعریف 

المللی میان اتاق های فکر هندی درگرفته است.  نقش خود در محیط پیرامونی و بین

در برخی از صاحبنظران اعتقاد دارند هند باید اصل واگذاری مسئولیت به دیگران 

سیاست خارجی خود را کنار گذارد و بطور مشخص برای دستیابی به اهداف خود اقدام 

پاسیفیک که توسط دونالد ترامپ رئیس جمهورآمریکا ـ  نماید. از این رو به اتحاد هندو

نظران هندی اعتقاد دارند از  مطرح شده است بسیار خوشبین هستند. این عده از صاحب

پاسیفیک ـ  انایی مقابله و رقابت با چین را ندارد، اتحاد هندوآنجا که هند به تنهایی تو

تواند بیش از گذشته تأمین کننده منافع هند  متشکل از آمریکا، ژاپن، استرالیا و هند می

رسد طرح این اتحاد جایگزین دکترین آسیامحوری اوباما در دوران  باشد. به نظر می

 ریاست جمهوری است.

اندازی است و در نتیجه آن،  ئوپلتیک آسیا در وضعیت پوستاین عده اعتقاد دارند ژ

ژاپن و هند مجبور به تغییر رفتار و افزایش بودجه و توانمندی و تسلیحات نظامی 

نو بر این اصل اعتقاد دارد که با توجه به قدرت  . دهلی(Kapila, 2016)شوند  می

کند و از  کشور اتخاذ می های تهاجمی را علیه این روزافزون چین، ایاالت متحده سیاست

عهده بگیرد. این خط   تری را به ای نقش پررنگ خواهد در تأمین امنیت منطقه هند می

تحلیلی در مراکز مرتبط با حکومت و دولت هند بسیار پررنگ و پرتکرار است. هر چند 

، نادرستی این تحلیل از روابط چین و 2017آمیز ترامپ به چین در نوامبر  سفر موفقیت

مریکا را نشان داد؛ در این سفر دولتمردان آمریکا نه تنها ادعاهای قبلی خود در آ

های تجاری این  خصوص روابط با چین و اعمال فشار بر چین برای تغییر در سیاست
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کشور در رابطه با آمریکا را مطرح نکردند، بلکه در خصوص موضوعاتی مانند بحران شبه 

 وارد نشد.جزیره نیز توافق و فشاری بر چین 

هایی درخصوص  در بین مخالفین این اتحاد چهارجانبه، نگرانی در طرف مقابل،

عنوان نمونه استرالیا با توجه به وابستگی  خواسته طرفین از این اتحاد وجود دارد. به

های متعدد در بحران شبه جزیره،  اقتصادی به چین، و ژاپن نیز با توجه به مشغولیت

دریای چین، تمایل جدی برای حضور در اتحاد نخواهند دریای چین و بخش شرقی 

داشت. آمریکا نیز از کمک به هند و نام بردن از این کشور در استراتژی خود در قبال 

عنوان شریک راهبردی، مقصودی جز دستیابی به منافع خود ندارد و  افغانستان به

ا سردرگمی و نامشخص های هند در اولویت بعدی برای آمریکا است. به همه اینه نگرانی

 بودن استراتژی آمریکا در قبال آسیا را نیز باید اضافه کرد.

نارندرا مودی از زمانی که سر وزیر ایالت گجرات بود، تالش کرده است روابط 

اقتصادی هند و چین را تقویت کند، اما برخالف نخست وزیران پیشین هند، مواضع 

در دوره تبلیغات انتخابات در  (Pant, 2016: 75). تری نسبت به چین داشته است محکم

هیچ قدرتی "چین( گفت:  هند، مودی در سفر به ایالت آروناچال پرداش )مورد ادعای

چین باید دست از  ...تواند آروناچال پرداش را برباید. زمان تغییر کرده است نمی

خست . مودی همچنین در جلسه آغاز ن(Gottipati, 2014) "طلبی خود بردارد توسعه

وزیری خود، رئیس دولت در تبعیدتبت را به این مراسم دعوت نمود و چندین پروژه 

زیرساختی و نظامی را در امتداد مرزهای خود با چین آغاز کرد. به عالوه سفرهای 

دهنده افزایش  رغم مخالفت پکن، نشانهای رسمی از تایوان به هند علی متعدد هیئت

 .(Pant, 2017) خود نسبت به چین است اعتماد به نفس دهلی نو در سیاست

، شروعی طوفانی تحول در 2014شروع دوره نخست وزیری مودی در هند از می 

 4ترین آن  کشور دیدار کرد که مهم 36، وی از 2016سیاست خارجی بود. تا پایان سال 

 بود. مودی اولویت اول دولت در سیاست 2015بار دیدار از آمریکا و سفر به چین در می 

خارجی را ارتباط با همسایگان قرار داد و بطور ویژه تالش زیادی برای گسترش روابط با 
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روابط با چین را  یچین کرد. اما برخی از صاحبنظران تأکید بدون قید و شرط بر ارتقا

جای شناخت صحیح  در آن زمان به کنند که میالدی مقایسه می 50با دوره نهرو در دهه 

صوصاً مناقشات مرزی و تالش در جهت کاهش منازعه، بر توسعه مابین خ از مشکالت فی

نداشت. در مقابل  1962ای جز جنگ در سال  شد و نتیجه و همکاری دوجانبه تأکید می

ای نیز معتقدند اولویت دادن به همسایگان توسط دولت مودی نتیجه نگرانی از نفوذ  عده

ی جلوگیری از پیشرفت چین روز افزون چین در کشورهای آسیای جنوبی و تالش برا

نگرش غالب در هند به رفتارهای چین در  (Godbole, 2015).در این منطقه است 

آنها این استراتژی و  راه، کامالً بدبینانه است.ـ  الملل خصوصاً ایده کمربند عرصه بین

اقدامات به ظاهر خیرخواهانه را اسب تروای پکن برای تحقق تمایالت استراتژیک 

دانند و معتقدند راهبردهای اقتصادی چین، پوششی برای اهداف امنیتی، نظامی و  می

 سیاسی این کشور برای تفوق بر منطقه است

1عمل در شرق" ابتکار دیگر هند در سیاست خارجی در دوره مودی، سیاست
است.  "

را در پیش گرفت که یک  "نگاه به شرق"میالدی، دولت هند سیاست  1990از دهه 

های  ابتکار اقتصادمحور برای رسیدن به بازارهای شرق آسیا بوده است و در بین سال

های دفاعی و استراتژیک بود. مودی در اجالس  ، تمرکز آن بر همکاری2014تا  2005

، اعالم کرد که سیاست نگاه به شرق، به سیاست عمل در شرق 2014ر آ.سه.آن در نوامب

های استراتژیک و دفاعی با ژاپن، ویتنام،  تبدیل شده است که هدف آن افزایش همکاری

استرالیا و دیگر کشورها است. در واقع هند با تغییر این سیاست به دنبال افزایش نقش 

چنین تعقیب منافع اقتصادی خود در حوزه جهانی خود، ایجاد توازن در برابر چین و هم

 (Rajendram, 2014: 4). پاسفیک استـ  آسیا

ای مانند انجام مانور مشترک دریایی با  در قالب این طرح هند اقدامات گسترده

، گفتگوی سه جانبه با ژاپن و استرالیا در سطح وزرا در ژوئن 2015استرالیا در سپتامبر 

                                                           
1
Act East 
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بخش جنوبی دریای چین، گفتگوی سه جانبه با ژاپن  درخصوص امنیت دریایی و 2015

 و غیره ترتیب داده است. 2015و آمریکا در سپتامبر 

با گذشت زمان،هند به این درک استراتژیک رسیده که فاصله زیادی در  با این حال

زمینه اقتصادی و نظامی با چین دارد و در حال حاضر پتانسیل الزم برای مقابله با چین 

ای به ایجاد تنش و نزاع در  لذا براساس اصل احتیاط، عالقه .(Moorthy, 2017) را ندارد

روابط دوجانبه با همسایه قدرتمند خود ندارد و همانطور که اشاره شد در تالش است 

برای تحدید منافع چین، با همسایگان این کشور از جمله ژاپن، کره جنوبی و ویتنام 

ترین اقدام هند  ی داشته باشد. اتکا به آمریکا مهمهای گسترده اقتصادی و نظام همکاری

برای مقابله با تنگنای استراتژیک چین است. تالش هند برای حضور در مناطقی مانند 

 چابهار و افغانستان، شکستن تصویر و تالش چین برای محاصره این کشور است.

 

 های رقابت و همکاری چین و هند . زمینه3

های رقابت و همکاری بصورت توأمان وجود  زمینه در روابط میان هند و چین،

های گذشته روابط دو کشور، همکاری در زمینه موضوعات تجاری و  دارد.طی سال

پینگ در اولین  های نظامی و دفاعی افزایش چشمگیری داشته است. شی جین همکاری

ه ، ب2014سفر خود به منطقه آسیای جنوبی، پیش از سفر به پاکستان، در سپتامبر 

هند سفر کرد و این نشان از تالش دو طرف برای مدیریت روابط دوجانبه و افزایش 

 ها دارد. ها بیش از کوبیدن بر طبل اختالف همکاری

همکاری در  شود در وضعیت فعلی روابط دوجانبه، سه عامل از این رو، تالش می 

و اتحاد و ائتالف  دفاعی، رقابت ژئواستراتژیک،ـ  گذاری و نظامی روابط تجاری و سرمایه

 با کشورهای دیگر مورد واکاوی قرار گیرد.
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 نظامی -گذاری و دفاعی ها در زمینه روابط تجاری و سرمایه . همکاری1-3

های گذشته حجم تجارت میان هند و چین رشد قابل توجهی را داشته  طی سال

بود، در میلیون دالر  117مبلغ ناچیز  1987است. حجم روابط تجاری که در سال 

میلیارد و سهم  32میلیارد دالر بوده که سهم چین  40بالغ بر  2017شش ماه اول 

میلیارد دالر می باشد . در این مدت هند ششمین مقصد برای کاالهای چینی  8هند 

میلیارد دالر بوده که سهم  71، بالغ بر 2016است. حجم کل مبادالت طرفین در سال 

، هند هفتمین واردکننده کاال 2016بوده است. در سال  میلیارد دالر 11از  هند، بیش

ترین کاالی  از چین و بیست و هفتمین صادرکننده کاال به چین بوده است. عمده

صادراتی هند به چین، الماس، پنبه، سنگ آهن، مس و مواد شیمیایی هستند. در 

 100روابط تجاری به  ی، ارتقا2015جریان سفر نخست وزیر هند به چین در می 

 National Bureau of Statistics)هدف گذاری شده است  2020میلیارد دالر تا سال 

of China, 2017.) 

تا دسامبر  2000گذاری مستقیم خارجی چین در هند از آوریل  همچنین سرمایه

میلیارد دالر بوده است. این در حالی است که تنها در  1.6، در مجموع بالغ بر 2016

میلیارد دالر بوده است. چین  183سرمایه خروجی چین بیش از  ، جمع کل2016سال 

پس از کشورهای موریتانی، سنگاپور، ژاپن، انگلیس و آمریکا در رتبه شش کشورهای 

حدود  2017گذاری هند در چین در سه ماهه اول  گذار در هند قرار دارد. سرمایه سرمایه

. بررسی این شاخص (Embassy of India, Beijing, 2017) میلیون دالر بوده است 705

اران دو کشور تمایل چندانی برای حضور در بازار طرفین ذدهد که سرمایه گ نشان می

توان از مبهم بودن راهبرد سیاست خارجی متقابل خصوصاً چین و  ندارند که می

 ها یاد کرد. گذاری ترین دالیل سطح پایین سرمایه عنوان مهم های فرهنگی به زمینه

اند با همکاری در حوزه نظامی تا حدودی اعتماد را به روابط دو  تالش کرده دو کشور

ها توجه قابل توجهی  جانبه بازگردانند هر چند که در دوره شی و مودی این همکاری

های خود را آغاز کردند و  همکاری 2007های چین و هند از سال  نداشته است. ارتش



 185/  روابط هند و چین: از همکاری اقتصادی تا رقابت استراتژیک

 

مینگ چین برگزار شد. طی  ر استان کوناولین رزمایش مشترک نظامی در این سال د

های مشترکی میان طرفین در بخش دریایی، زمینی و هوایی  های بعد نیز رزمایش سال

، گفتگوهای مشترک در 2016نو و پکن از ژانویه  برگزار شده است. همچنین دهلی

 . (Smith, 12) اند خصوص امنیت دریایی را آغاز کرده

 

 . رقابت ژئواستراتژیک2-3

های دهلی نو در رقابت  ترین نگرانی تراتژی دریایی چین و مناقشات مرزی مهماس

شود. چین از تجربیات دریایی تاریخی خود سه درس را  استراتژیک با پکن محسوب می

( 2( داشتن نیروی دریایی قوی برای حفاظت از سرزمین ضروری است؛ 1آموخته است: 

( دولتی که توانایی دفاع از 3خواهد داشت؛ ای ن ملتی که اهمیت دریا را نفهمد، آینده

 حقوق و مرزهای دریایی خود را ندارد، در طوالنی مدت قدرت دریایی نخواهد شد

(Athwal, 31) ،از این رو طی سالیان گذشته چین با تغییر در استراتژی دریایی خود .

های  مایشتوانسته اقدامات متعددی را مانند ساخت اولین ناو هواپیمابر، برگزاری رز

های چندجانبه دریایی، ساخت و  دریایی با کشورهای روسیه و ایران، شرکت در رزمایش

سازهای نظامی در دریای چین جنوبی و شرقی، حضور در بندر گوادر پاکستان و استقرار 

دو ناوچه جنگی در این بندر، تأسیس پایگاه دریایی در جیبوتی و حضور فعال در 

 اقیانوس هند انجام دهد.

علیرغم توسعه قابل توجه در روابط دو کشور، مناقشات مرزی همچنان الینحل باقی 

که دو طرف  2003مانده است. از زمان  سفر واچپائی نخست وزیر هند به چین در ژوئن 

حل مرزی و نظارت بر ساختار سیاسی  ای ویژه با مأموریت یافتن چارچوب راه نماینده

دور گفتگو برگزار شده که آخرین آن در  19ون مذاکرات مرزی تعیین کردند، تاکن

 بوده است؛ اما نتیجه مشخصی نداشته است. 2016آوریل 
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و آروناچال  1اختالفات مرزی که در دو منطقه جامو و کشمیر معروف به آکسای چین

نیز منجر به  2017شده بود، از ژوئن  1962است و منجر به جنگ در سال  2پرداش

سازی  شده است. موضوع تنش جدید مربوط به آغاز عملیات راهتنش در روابط دوجانبه 

در نزدیکی مرز مشترک چین، هند و بوتان است.  3و امتداد جاده چین در منطقه دوکالم

دولت هند مدعی است که طبق توافقات میان سه کشور، در این محدوده هرگونه 

صورت پذیرد و با توجه به ای و تغییرات زیرساختی باید با توافق سه جانبه  عملیات جاده

نو سه هزار نیروی نظامی به  عدم پایبندی پکن به این توافق و بادرخواست بوتان، دهلی

سازی شده است. هند نگران  منطقه اعزام و با ورود به خاک چین مانع از عملیات راه

های  وسازهای چین در حوالی مرز مشترک، تنها راه ارتباطی بخش است که ساخت

شرقی را تهدید کند که این اتفاق در منطقه آکسای  ن کشور به مناطق شمالمرکزی ای

شد. نباید از این نکته مهم نیز غافل شد که هند در  1962چین منجر به جنگ سال 

های مناسب برای درگیری نظامی احتمالی با چین برخوردار  مناطق مرزی، از زیرساخت

 (Rajagopalan, 2017).  نیست

روندهای موجود در دو کشور توانایی رهبران سیاسی پکن و دهلی نو رسد  به نظر می

کند. بدبینی  را در حل مسائل مربوط به اختالفات مرزی و سرزمینی در آینده محدود می

گرایی در دو کشور بر فضای سیاسی محدودی که به دنبال حل  دوسویه و رشد ملی

گرایی هندو و احساسات  مناقشات مرزی است، تاثیر گذاشته است. در هند، ملی

گرایی، دو کشور را به سمت اتخاذ  گرفتن نوعی نوملی ضدچینی، و در چین شکل

 مواضعی غیرمنعطف درباره مسائل مرزی کشانده است.

توان افزایش نقش فزاینده چین در  های رقابت چین و هند را می از دیگر زمینه

آباد، تمایل دارند چین،  پکن بر اسالمافغانستان دانست. دولتمردان کابل، با توجه به نفوذ 

پاکستان را برای کمک در فرآیند صلح در این کشور ترغیب نماید. چین نیز منافع 
                                                           

1 Aksai Chin 
2 Arunachal Pradesh 
3
 Doklam 
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های  متعددی در افغانستان دارد: ایجاد یک منطقه حائل در اطراف چین، تضعیف پناهگاه

، کیانگ  های تروریستی در استان سین امن حزب اسالمی ترکستان و کاهش فعالیت

راه، استفاده از منابع معدنی و نفتی  ـ  محافظت از ساختارها و امنیت ترانزیت ایده کمربند

با توجه به دست برتر چین نسبت به سایر رقبا و از  (735: 1391)پهلوانی،  افغانستان

 عالوه، هب(Mohanty, 2017 ).  بین بردن نیاز حضور نظامی آمریکا در آسیای مرکزی

یند صلح در افغانستان اای از گفتگوها برای فر ستان و روسیه مجموعهچین به همراه پاک

را شروع کرده و این مسأله موجبات نگرانی هند از آینده تحوالت منطقه را فراهم نموده 

 .(Kapila, 2016) است

راه چین مربوط است.  ـ   مورد دیگر در حوزه رقابت دو کشور به رقابت ایده کمربند

نگاه هند به این ایده کامالً بدبینانه است و دولتمردان هندی عقیده دارند این ایده 

های تفوق و برتری چین بر منطقه را فراهم خواهد کرد. در ابتدای طرح ایده  زمینه

های همکاری میان دو کشور در قالب این ایده فراهم شد. کریدور  اه، زمینه رـ  کمربند

مینگ در استان یون ان  ، که از شهر گون1هند ـ بنگالدش ـمیانمار ـ رجانبه چینچها

ها در قالب این ایده بوده  چین آغاز و به کلکته در هند ختم خواهد شد، یکی از این طرح

است. اما با روی کار آمدن دولت مودی در هندوستان، همکاری در قالب این طرح با 

 شود. راه، با کندی انجام می ـ  ایده کمربند توجه به نگاه بدبینانه هند به

 

 . اتحاد و ائتالف با کشورهای دیگر3-3

احتمال بروز جنگ با پاکستان، تهدید چین در بلندمدت و مشارکت نظامی چین و 

های مهم امنیتی هند هستند که برای دست یافتن به بازدارندگی پاکستان از دغدغه

ا بسیاری از کشورهای آسیا و اقیانوسیه که خطر حداقلی، در مسیر مشارکت راهبردی ب

کند و همچنان به اتحاد استراتژیک با  کنند، تالش میظهور قدرت چین را احساس می

                                                           
1Bangladesh- China- India- Myanmar (BCIM) 
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آمریکا، به عنوان یکی از اصول سیاست خارجی خود، اتکا نموده است. این رویکرد هند 

 (Lal, 2006:139). شود و نه ائتالف نظامی تعریف می« موازنه نرم»در قالب 

ویژه امضای موافقتنامه  میالدی به هند و به 2000از سفر بیل کلینتون در آوریل 

عنوان آغاز مشارکت استراتژیک دو دولت یاد  ای غیرنظامی میان دو کشور، به هسته

های دوجانبه هند و آمریکا درباره  نظران، نگرانی شود. به عقیده بسیاری از صاحب می

میالدی شده است. دلیل اصلی این  2005دو کشور از سال چین، موجب نزدیکی این 

 11ویژه حوادث  مشارکت آن است که هند و آمریکا پس از فروپاشی شوروی و به

های  المللی ندارند و از زمینه سپتامبر، اختالف نظر اساسی درخصوص تحوالت بین

های  های اقتصادی، لزوم همکاری درخصوص چالش مشترک فراوانی مانند همکاری

های نظامی هند خصوصاً در  رو مانند خیزش چین و تروریسم و قابلیت استراتژیک پیش

 اقیانوس هند برای گسترش روابط برخوردارند.

، تمایل خود به تقویت هرچه بیشتر 2014نارندرا مودی مدتی قبل از انتخابات سال 

 خطاب کرد روابط با آمریکا نشان داده و هند و ایاالت متحده را متحدان طبیعی

.(Deshpande and Diwakar, 2014)  2014وی از زمان تصدی این پست در سال 

و دیدار با ترامپ  2017سفر به ایاالت متحده داشته که آخرین آن در ژوئن  5تاکنون، 

، او 2014رئیس جمهور آمریکا بوده است.  طی اولین دیدار مودی از آمریکا در سپتامبر 

های ده ساله دفاعی میان دو کشور را تجدید کرده و  تا همکاریو اوباما موافقت کردند 

اوباما بر حمایت آمریکا از عضویت هند در شورای امنیت تأکید کرد. در دیدار اوباما از 

دقیقه نخست مالقات دو طرف با موضوع  45ها،  ، طبق گفته رسانه2015هند در سال 

 شرق اسیا ابراز نگرانی کردند چین بوده است و هر دو طرف از پیشرفت نقش چین در

.(Baker and Harris, 2015) نیز  1همچنین فرماندهی نظامی آمریکا در پاسفیک

های  بخش جنوبی دریای چین جزء آب»، اظهار داشت: 2015بصورت واضح در مارس 

المللی است و هند باید قادر به اجرای عملیات به صورت آزادانه در هر جایی که  بین
                                                           

1Pacific Command (PACOM) 
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های هندی  بر این اساس، بسیاری از استراتژیست (Scott, 2015). «باشدخواهد،  می

ترین  تواند بزرگترین پشتوانه و تضمین در برابر مهم اعتقاد دارند که اتحاد با آمریکا می

 تهدید بالقوه یعنی چین باشد.

در طرف مقابل، برخی از کارشناسان هندی اعتقاد دارند که نقش هند در این 

با چین  هبرای آمریکا به منظور توازن قوا در مواجه نظامی  تژیک، پیادهمشارکت استرا

و ممکن است در آینده کارت بازی هند دیگر مورد  (Athwal, 2008: 125)است 

رو تمایل به یک سیاست خارجی مستقل در هند برای  استفاده قرار نگیرد. از این

تیک و تأمین حفظ توازن ژئوپلآمریکا و چین در المصالحه شدن میان  جلوگیری از وجه

حال رفتار  با این (Moorthy, 2017). منافع حداکثری این کشور درحال تقویت است

 دهد. مقامات هندی عکس این موضوع را نشان می

دلیل نیاز طرفین به یکدیگر است؛ با  هند و ایاالت متحده به نوع روابط دو دولت

نو نیازمند حمایت آمریکا  های قدرت با چین، دهلی توجه به فاصله قابل توجه در شاخص

خصوصاً در بعد نظامی برای توزان قوا در مقابل چین است. آمریکا نیز به هند به عنوان 

با آن علیه چین در منطقه جنوب آسیا به تواند  کند که می شریکی مورد اعتماد نگاه می

اما با انتخاب ترامپ، نگرانی دولت  (Cordesman and Colley,2015: 502). توازن برسد 

سیاستمداران هندی از موضع دولت ترامپ در قبال  هند از آینده روابط افزایش یافت و

نیستند و از این نو مانند افغانستان، پاکستان و چین، مطمئن  مسائل مورد عالقه دهلی

مآبانه و تجاری دولت ترامپ را در مقایسه با رویکرد  رو آمادگی پذیرش رویکرد دالل

عنوان شریک  هر چند معرفی هند به (Joshi ,2017). راهبردی دولت اوباما دارند

استراتژیک و اقتصادی ایاالت متحده در استراتژی جدید آمریکا درخصوص افغانستان 

شود  ستاوردهای دولت مودی در سیاست خارجی این کشور تلقی میترین د یکی از مهم

 های این کشور را کاهش داده است. که تاحدودی نگرانی

از دیگر اقدامات دولت مودی، تقویت روابط راهبردی با ژاپن به عنوان یکی از 

، ژاپن میلیاردها دالر در منطقه 2014های سیاست عمل در شرق است. تا سال  پایه
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گذاری کرده است.  کیلومتر جاده سرمایه 1200قی هند به منظور ساخت شمال شر

ای  گذاری عمده نیز سرمایه 2و جزایر آندامان و نیکوبار 1همچنین در دریای آندامان

3ایده (.Lynch, 17)ها صورت پذیرفته است  توسط ژاپنی
AAGC   که توسط نخست

عنوان  ز کارشناسان از آن بهمطرح شد و برخی ا 2016وزیران ژاپن و هند در نوامبر 

عنوان عاملی مهم در ارتقای روابط  کنند نیز به راه چین یاد می ـ  رقیب ایده کمربند

 طرفین است.

ای در سال  آمیز از انرژی هسته امضای توافقنامه همکاری در زمینه استفاده صلح

محسوب ر روابط خود با ژاپن دترین دستاوردهای دولت مودی  یکی از مهم 2016

های پیشرفته تولید برق دست یابد.  ریدهد به فناور ه هند این امکان را میشود که ب می

همکاری در حوزه امنیت دریایی به خصوص به دلیل افزایش نقش چین در اقیانوس 

آوری و تجهیزات دفاعی میان  هند، و امضای دو توافقنامه دفاعی در خصوص تبادل فن

 ,Chotani) شود ولت هند در روابط با ژاپن محسوب میدو کشور از دیگر اقدامات د

2017). 

نگرانی از اقدامات هند، نفوذ روزافزون آمریکا در منطقه، نیاز به  در طرف مقابل،

ترین دالیل اتحاد  های اقتصادی مهم انرژی و تأمین امنیت انرژی و استفاده از ظرفیت

های امنیتی، نظامی و سیاسی  وزههای متمادی ح باشند.تا سال میان چین و پاکستان می

دالیلی مانند مدیریت رقابت با  نقش پررنگی در روابط چین و پاکستان داشتند که به

گیری از نفوذ پاکستان در کنترل  هند، توسعه همکاری در امنیت ترانزیت انرژی و بهره

ا شد. ام عنوان اتحاد استراتژیک شناخته می جریانات افراطی اسالمی در منطقه به

های گسترده اقتصادی چین در پاکستان خصوصاً بندر کراچی و بندر  گذاری سرمایه

                                                           
1Andaman 
2 Nicobar 

3
(AAGC)Asia-Africa Growth Corridor  که ارتباط میان آفریقا با هند و کشورهای جنوب شرق آسیا را

گذاری خواهد کرد. در حال حاضر مطالعات  میلیارد دالر سرمایه 200کند. ژاپن اعالم کرده در این پروژه  برقرار می

 آن در جریان است.
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سطح روابط را دارای عمق بیشتری  1پاکستان ـ  گوادر و همچنین کریدور اقتصادی چین

 کرده است و قدرت ژئواکونومیک چین در منطقه را افزایش داد.

گذر این کریدور از بخشی از  هند بارها مخالفت خود با این کریدور را اعالم کرده و

بر خالف اصل حاکمیت هند  ناحیه مورد مناقشه پاکستان و هند )گیلگیت بلتستان( را

 داند بر این منطقه و همچنین عاملی برای  حضور نیروهای چینی در این منطقه می

(Pant and Joshi,2016: 63)ای که حتی برخی از کارشناسان هندی معتقدند  ؛ به گونه

 ,Saran). رصدد تغییر ترکیب جمعیتی این منطقه به نفع خود است چین د

نگرانی اصلی دهلی نو از ناحیه تبدیل مناسبات تجاری و اقتصادی به مناسبات (2017

های ژئوپلتیک چین و پاکستان و محکم شدن جای پای  چندوجهی و تقویت همکاری

د نیست. زیرا شواهد نشان مور چین در منطقه است که البته این نگرانی هند چندان بی

های اقتصادی گسترده در پاکستان، عاله بر منافع  گذاری دهد چین با سرمایه می

های آزاد اقیانوس هند و  برداری نظامی و همچنین دسترسی به آب پی بهره اقتصادی در

نیز با  نپاکستا (Ranjan, 2017).  دریای عرب بدلیل موقعیت ژئواستراتژیک آنها است

های ژئوپلتیک خود و همچنین نوع تعامالت در سیاست خارجی، به  استفاده از مزیت

جهت توازن در ارتباط با ایاالت متحده و به خصوص هند، منافع متعددی از این رابطه 

 استراتژیک نصیب خود ساخته است.

  

                                                           
1

 :China-PakistanEconomicCorridor راه است که پکن درصدد است  ـ  رچوب ایده کمربنداین کریدور در چا

 3208گذاری کند. این کریدور به طول  میلیارد دالر در قالب این پروژه در پاکستان سرمایه 150، 2030تا سال 

کیانگ را به بندر گوادر در  شود که شهر کاشغر در استان سین کیلومتر شامل بزرگراه، خط آهن و خط لوله می

 کند. میپاکستان متصل 
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 گیری نتیجه

ه است و مانند های اخیر در یک سطح و متقارن نبود روابط هند و چین در سال

گذشته عناصر همکاری و رقابت میان دو کشور همراه با هم تداوم دارد و البته رقابت با 

سرعت بیشتری پیش رفته است. در حالی که روابط دو کشور بصورت اقتصادی و 

میالدی، رشد باالیی داشته است اما این روابط عمیق سیاسی  1990دیپلماتیک از دهه 

تیک میان هند و چین را از بین نبرده و های ژئوپل امنیتی و رقابتهای  شو اقتصادی، تن

موانع زیادی مانند اختالفات مرزی حل نشده، تضاد منافع در تبت، حمایت چین از 

های فزاینده در زمینه انرژی و ترانزیت آن، نفوذ  رقیب سنتی هند یعنی پاکستان، رقابت

انبه سایه انداخته است. با توجه به ای و اتحادهای استراتژیک بر روابط دوج منطقه

 حرکت جهانی شدن و رشد اقتصادی و همچنین افزایش قابل توجه توان نظامی، چین

کند، این درحالی است که هند ناامنی شدیدی  تهدید جدی از جانب هند احساس نمی

کند که نمونه آن  های اقتصادی و اقدامات نظامی چین احساس می از جانب پیشرفت

گذاری گسترده چین در پاکستان و بندر گوادر  راه چین و سرمایهـ  از ایده کمربندنگرانی 

تواند از هند به عنوان یک قدرت در حال  اما این بدان معنی نیست که چین می است.

پوشی کند.راهبرد چین در سیاست خارجی و اقدامات این کشور مانند ایده  صعود چشم

ژی نظامی خصوصاً در بخش دریا، یک پیام مشخص دارد راه و باز تعریف استراتـ   کمربند

المللی به یک  الملل، از یک تابع دستور کار بین ن اینکه نقش این کشور در نظام بینآو 

کننده آن در حال تغییر است. چین در تالش است تا اروپا، آمریکا و کشورهای  تنظیم

عنوان یک قدرت برتر و  بهآسیایی خصوصاً هند بدانند که پکن خواهان جایگاه مناسب 

پینگ  های فکر چین پس از روی کارآمدن شی جین پیشرو در آسیا است. بسیاری از اتاق

، بر این نکته تمرکز کردند که در گذشته استراتژی چین در اقیانوس 2013در سال 

الملل،  روی و حفظ وضع موجود بود، اما تغییر دینامیک روابط بین هند، براساس میانه

سازد. از این رو است که هند احساس  فعال چین در مسائل منطقه را ضروری میبازی 

 خطری از تنگنای استراتژیک دارد.
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دهی  نو با استفاده از پیشرفت خود در بخش خدمات و سرویس در طرف مقابل، دهلی

و همچنین با استفاده از روابط با غرب و آمریکا از منظر کشور طرفدار دموکراسی و 

المنافع، راه حل مهار چین را در افزایش رشد  یکی از اعضای کشورهای مشترک عنوان به

صنعتی و اتحاد و ائتالف با آمریکا و برخی از کشورهای آسیای شرقی و اقیانوسیه مانند 

عنوان یک  استرالیا، ژاپن، فیلیپین و ویتنام دیده است. هند تمایل جدی دارد که به

کند صعود چین را به چالش بکشد. اتحاد  تالش میقدرت جهانی بزرگ ظهور کند، پس 

 با آمریکا در این زمینه اهمیت حیاتی برای هند دارد.

در دوره اوباما، روابط هند و آمریکا بسیار فعال و مثبت بود و آمریکا تالش داشت با 

استفاده از اهرم هند، هژمونی اقتصادی و نظامی چین را مهار کند و هند نیز با استفاده 

های غرب، نوسازی تسلیحات نظامی و تنوع بخشی به آن را دنبال نماید. اما  فناوری از

نو از راهبرد دولت ترامپ در قبال  برخالف دوره قبل، و با توجه به عدم اطمینان دهلی

اند و همزمان با  گرایی را در پیش گرفته پکن، دولتمردان هندی تاکتیک سیالیت و کثرت

با روسیه و چین و همکاری نزدیک با این دو کشور در  های مشترک برگزاری نشست

های چند جانبه با آمریکا، ژاپن و استرالیا از سوی  گروه بریکس از یک سو و نشست

 دیگر، فضاسازی و توازن برای تأمین حداکثری منافع و امنیت خود را دنبال نمایند.

ست؛ رقابتی که هر دو وضع موجود روابط حاکی از آینده پر از رقابت میان دو کشور ا

به گسترش منافع ملی از طریق بازار فروش و رقابت صنعتی و خدماتی خواهد کشاند و 

در خفا به رقابت در گسترش نیروی نظامی قدرتمند منجر خواهد شد. اما هر دو کشور 

 و دیپلماتیک وآمدهای رفتو درصدد مدیریت روابط برای جلوگیری از بحران هستند 

با  .(PANT AND JOSHI, 2016:61) است منظور همین به نیز اقتصادی و تجاری روابط

ی رقابت میان این دو کشور ها انالملل، مدیریت مید توجه به شرایط گذار در نظام بین

تواند  برای کشورهای آسیایی و جهان اهمیت حیاتی دارد. مدیریت روابط دو طرف می

دوجانبه، موازنه قوا در شرایط گذار،  همزمان با رقابت ژئواستراتژیک، ثبات در روابط

 امنیت آسیای جنوبی و امنیت ترانزیت کاال و انرژی را تضمین کند.
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