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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 
  اختصار و ترجمه: غوث جانباز

                                                                                            ۵۰/۱۰/۲۲۰۲ 

 ه ی روس  کیژی و سترات ازیخاص، با امت کی شرهند 
 

خاص،   کیفارمت منحصر به فرد " شر  کیهند در    ه،یروس  ونیفدراس  یمل  تیامن  ۀافت ی  دیتجد  یژیاز سترات  یبه تأس
امت سترات  ازیبا  نامه یروس  کیژ یو  )  دهی"  است.   India is a particularly privileged partner ofشده 

Russia) 
)گرچه هند با یشانگها یزمان جنگ سرد، در چهارچوب سازمان همکار یهمکار ۀ( تجربهیروس –د کشور )هن دو

( BRICS)  کسی"بر  یۀ نگرد( و اتحاد  یم  یاعتماد  یشک و ب  ۀدیسازمان با د  نیدر آن، به ا  تیوجود کسب عضو
 را دارند.  

اقدامات    کهیو از  آنجائ  گریآورده است؛ از جانب د  انیرا به م  ۀو پاکستان موازن  ن یمناسبات با چ  جادیمسکو با ا 
  یدهل  انهیاقدامات همگرا  ن یکند، ا  یدنبال م  ایرا در سراسر دن  ن یچ  یظاهرأ  هدف بازدارندگ  کیاتالنت  یکشور ها

حال، ابتکارات   نی( به تعامل پرداخته است. در عکی النتات  یرا به طرف خود جلب نموده و با آن، )کشورها  دیجد
  ی اقتصاد  –   یاجتماع  یو رقبأ  کیاتالنت  یبه عنوان دشمنان همگرائ  زیرا ن  ه یبلکه روس  نینه تنها چ  ک،یتالنتا  ریاخ

 . دینما یم فی غرب تعر یاسیس – یو نظام
قدرت   کی  ثیاند تا به ح  لیمتما  ه،یبرتان  دیو همچنان نفوذ شد  یاسیمنحصر به فرد س  ۀها، صرف نظر از فلسف  یهند

 شناخته شوند.   یجهان
  S-400دافع هوا نوع     یکشور دستگاه راکت  نیدارد از ا  میدارد تصم  هیکه با روس   یبا استفاده از مناسبات   دیجد  یدهل

که روابط مسکو با مرکز    ستیدر حال  نیقرار دارد. ا  کیدر تضاد با منافع اتالنت  یاقدام دهل   نی. ادینما  ی داریرا خر
 شده است. کیجنگ تازه در اروپا نزد یها ویسنار ه( بکا یامر ۀمتحد  االتی)ا کیجهان اتالتن یاساس

  ایشیروایا  عیوس  ۀحوز  یبخش ها  ریتا مواضع خود را در سا  دینما   یم  یمسکو سع  یاسیس  یرهبر  ان،یم  ن یدر ا 
، 19  دیکو  یمی( به هندوستان، آنهم در دوران **پانده یجمهور روس  س ی)رئ  نیپوت  ری میوالد  ریبخشد. سفر اخ  میتحک 

مسکو نقش برازنده و با    یخارج  استیدر س  رسازد که هند در حال حاض  یبوده و ثابت م  ابیاز اقدامات کم    یک ی
 کند.  یم یرا باز تیاهم
 دو کشور صورت گرفت :  انیم لیاز هند توافقات مهم ذ نیپوت دیبازد نیح
 ؛  2031سال   یال یک یتخن – ینظام  یها یهمکار ۀموافقتنام -
  ؛یکائیدالر امر اردهایلیبه ارزش م هیساخت روس حاتیتسل یدار یدر قلمرو هند، خر هیساخت روس  حاتیتسل دیتول -

 شمال؛   یبحر  ریمس  قی المدت، صدور گاز از طر  لیطو  یاز قرارداد ها  یبه هند به تأس  هیصدور نفت از روس  شیافزا
 " و هند.  ایشیروایا یاقتصاد  یۀ"اتحاد انیرت آزاد متجا ۀمذاکرات در چهارچوب موافقتنام ۀادام -
آنرا فراهم    ۀنیزم  ،یدر سطح جهان  یو تعلق دو کشور به ابتکارات متضاد همگرائ  روهاین  تیوضع  ،یجار  یآجندا 
 گردد :  نییتع لیدر اکثر موارد به شرح ذ کینزد انیسال یهند برا – هیمناسبات روس یکل اتیسازد تا خصوص یم
قدرت   ۀهند مهم است تا به مثاب ی قبأل اشاره شد، برا کهیالحقوق ) طور یمتساو نیطرف ثیگفتگو به ح یتالش برا -

 شناخته شود(؛  یجهان
 کننده  در دستور کار روابط دو جانبه.  لیو تکم لیبد یتمرکز بر عناصر ب -
از روابط    ی را در کدام بخش خاص  گریو هند( نتواند جانب د  هیاز دولت ها )روس  کی  چ یه  یوقت  یعنی  ،یتعادل نسب  -

   د؛ینما یرهبر  ایبسازد و  شیخو ۀوابست
آنرا    سکیحال ر  نیدر ع  یکند، ول  شنهادیداشته باشد پ  کیژیسترات  تیرا که اهم  یزیچ  هیبه روس  ستیهند آماده ن  -
و قسمت از استقالل    ردیکه انتخاب نموده عدول صورت بگ   ریاز مس  برود تا  شیپ  یتا حد  هایکه همکار  دینما   ینم  زین

در  نکشوریهند" در ا ک یموکرات ید یکه "ائتالف مل ناز دست دهد، حداقل تا زما یخارج استیس ۀخود را در عرص 
 اقتدار قرار داشته باشد.  
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ا  ه،یروس  یبرا  -   ی تجارت )و پروژه ها   ،یانرژ  ،ینظام  عیصنا  یبا هند در عرصه ها  یمرحله، همکار  نیدر 
 .ستیدارند( کاف وندیپ  ریاخ ۀکه با دو عرص یربنائیز
  ی واشنگتن چه عکس العمل  نکهیباشد. ا  ی م   QUAD*  نفکیبخش ال  کنیل  ست،یناتو ن  مانیعضو پ  هیهند مانند ترک 

نظر    ریآنرا ز  هی، روساز خود نشان خواهد داد  هیساخت روس  یدافع هوائ  یهند با راکت ها  یاردو  زیتجه  ۀرا در بار
 خواهد داشت.  

 ---------------------------------- 
به خارج از    نیسفر پوت  نیدوم  ن یصورت گرفت. ا  2021شش دسمبر    خیبه هند به تأر  نیپوت   ریمیسفر والد *

 بود.   19- دی کو یمیپاند وعیکشور پس از ش
Quadrialateral Security Dialogue    و جاپان   کایامر  ۀمتحد  االتیهند، ا  ا،یآسترال  انیم  کیژ یسترات  یگفتگو

 هند و آرام.   یها انوسیاق یتیامن ۀدر حوز کیژیسترات لیمسا ۀدر بار
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