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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

اختصار و ترجمه :غوث جانباز

۲۰۲۲/۰۱/۰۵

هند شریک خاص ،با امتیاز و ستراتیژیک روسیه
به تأسی از ستراتیژی تجدید یافتۀ امنیت ملی فدراسیون روسیه ،هند در یک فارمت منحصر به فرد " شریک خاص،
با امتیاز و ستراتیژیک روسیه" نامیده شده استIndia is a particularly privileged partner of ( .
)Russia
دو کشور (هند – روسیه) تجربۀ همکاری زمان جنگ سرد ،در چهارچوب سازمان همکاری شانگهای(گرچه هند با
وجود کسب عضویت در آن ،به این سازمان با دیدۀ شک و بی اعتمادی می نگرد) و اتحادیۀ "بریکس ()BRICS
را دارند.
مسکو با ایجاد مناسبات با چین و پاکستان موازنۀ را به میان آورده است؛ از جانب دیگر و از آنجائیکه اقدامات
کشور های اتالنتیک ظاهرأ هدف بازدارندگی چین را در سراسر دنیا دنبال می کند ،این اقدامات همگرایانه دهلی
جدید را به طرف خود جلب نموده و با آن( ،کشورهای اتالنتیک) به تعامل پرداخته است .در عین حال ،ابتکارات
اخیر اتالنتیک ،نه تنها چین بلکه روسیه را نیز به عنوان دشمنان همگرائی اتالنتیک و رقبأی اجتماعی – اقتصادی
و نظامی – سیاسی غرب تعریف می نماید.
هندی ها ،صرف نظر از فلسفۀ منحصر به فرد سیاسی و همچنان نفوذ شدید برتانیه ،متمایل اند تا به حیث یک قدرت
جهانی شناخته شوند.
دهلی جدید با استفاده از مناسباتی که با روسیه دارد تصمیم دارد از این کشور دستگاه راکتی دافع هوا نوع S-400
را خریداری نماید .این اقدام دهلی در تضاد با منافع اتالنتیک قرار دارد .این در حالیست که روابط مسکو با مرکز
اساسی جهان اتالتنیک (ایاالت متحدۀ امریکا) به سناریو های جنگ تازه در اروپا نزدیک شده است.
در این میان ،رهبری سیاسی مسکو سعی می نماید تا مواضع خود را در سایر بخش های حوزۀ وسیع ایروایشیا
تحکیم بخشد .سفر اخیر والدیمیر پوتین (رئیس جمهور روسیه) به هندوستان ،آنهم در دوران **پاندیمی کوید ،19
یکی از اقدامات کم یاب بوده و ثابت می سازد که هند در حال حاضر در سیاست خارجی مسکو نقش برازنده و با
اهمیت را بازی می کند.
حین بازدید پوتین از هند توافقات مهم ذیل میان دو کشور صورت گرفت :
 موافقتنامۀ همکاری های نظامی – تخنیکی الی سال 2031؛ تولید تسلیحات ساخت روسیه در قلمرو هند ،خریداری تسلیحات ساخت روسیه به ارزش میلیاردها دالر امریکائی؛افزایش صدور نفت از روسیه به هند به تأسی از قرارداد های طویل المدت ،صدور گاز از طریق مسیر بحری شمال؛
 ادامۀ مذاکرات در چهارچوب موافقتنامۀ تجارت آزاد میان "اتحادیۀ اقتصادی ایروایشیا" و هند.آجندای جاری ،وضعیت نیروها و تعلق دو کشور به ابتکارات متضاد همگرائی در سطح جهانی ،زمینۀ آنرا فراهم
می سازد تا خصوصیات کلی مناسبات روسیه – هند برای سالیان نزدیک در اکثر موارد به شرح ذیل تعیین گردد :
 تالش برای گفتگو به حیث طرفین متساوی الحقوق ( طوریکه قبأل اشاره شد ،برای هند مهم است تا به مثابۀ قدرتجهانی شناخته شود)؛
 تمرکز بر عناصر بی بدیل و تکمیل کننده در دستور کار روابط دو جانبه. تعادل نسبی ،یعنی وقتی هیچ یک از دولت ها (روسیه و هند) نتواند جانب دیگر را در کدام بخش خاصی از روابطوابستۀ خویش بسازد و یا رهبری نماید؛
 هند آماده نیست به روسیه چیزی را که اهمیت ستراتیژیک داشته باشد پیشنهاد کند ،ولی در عین حال ریسک آنرانیز نمی نماید که همکاریها تا حدی پیش برود تا از مسیر که انتخاب نموده عدول صورت بگیرد و قسمت از استقالل
خود را در عرصۀ سیاست خارجی از دست دهد ،حداقل تا زمان که "ائتالف ملی دیموکراتیک هند" در اینکشور در
اقتدار قرار داشته باشد.

د پاڼو شمیره :له  1تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

 برای روسیه ،در این مرحله ،همکاری با هند در عرصه های صنایع نظامی ،انرژی ،تجارت (و پروژه هایزیربنائی که با دو عرصۀ اخیر پیوند دارند) کافیست.
هند مانند ترکیه عضو پیمان ناتو نیست ،لیکن بخش الینفک * QUADمی باشد .اینکه واشنگتن چه عکس العملی
را در بارۀ تجهیز اردوی هند با راکت های دافع هوائی ساخت روسیه از خود نشان خواهد داد ،روسیه آنرا زیر نظر
خواهد داشت.
---------------------------------سفر والدیمیر پوتین به هند به تأریخ شش دسمبر  2021صورت گرفت .این دومین سفر پوتین به خارج از
*
کشور پس از شیوع پاندیمی کوید  19-بود.
 Quadrialateral Security Dialogueگفتگوی ستراتیژیک میان آسترالیا ،هند ،ایاالت متحدۀ امریکا و جاپان
در بارۀ مسایل ستراتیژیک در حوزۀ امنیتی اقیانوس های هند و آرام.

د پاڼو شمیره :له  2تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

