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Abstract 
Introduction: Central Asia is geopolitically landlocked, 

demographically sparsely populated, economically underdeveloped 

and politically unimportant, but it has often been the subject of great 

powers competition. In the 19th century, this region was considered 

the center of the “Great Game” and in the 20th century, it was one of 

the points of friction between the Eastern and Western blocs. Today, 

US, China, Russia and India are the four main competing powers in 

Central Asia which are trying to dominate the region in order to reach 

the hegemonic position at the regional and international levels. 

Therefore, it seems that the competition of great powers is among the 

most effective factors in the international order in different regions, 

including Central Asia. Among the above-mentioned four great 

powers, it seems that the role of China and India needs to be 

investigated more than others because they play an increasing role in 

the order of this region and have been studied and researched less than 

Russia and the United States. China and India are usually seen as two 

emerging powers that sometimes face each other in terms of global 

power balance, regional rivalries, issues related to hard power and 

even economic issues. Among the regions where China and India 

seem to compete is Central Asia. The growing interests of these two 

states in Central Asia have disrupted the traditional “Great Game” in 

the heart of Asia. Although India still cannot compete with China’s 

strong influence in Central Asia, over time it has strengthened its 

positions in this region. Therefore, the purpose of this article is to 

address how the regional order of Central Asia is in the light of India-

China rivalry. 
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Research Question: The question raised here is what role India and 

China have played in maintaining regional order in Central Asia. The 

answer to this question is especially important because the 

competition between these two states in Central Asia is expanding and 

both are great power candidates in the near future. 

Research Hypothesis: Here, relying on the model of “Great Power 

Management”, it can be assumed that China and India have helped to 

maintain order in the region in the first step by managing their mutual 

competition in general and in the second step by curbing their regional 

conflicts in Central Asia. 

Methodology (and Theoretical Framework if there are): The 

hypothesis has been tested using the combined method. On the one 

hand, by using the comparative method, the practice of China and 

India in order building in Central Asia is studied and On the other 

hand, the role of a factor (great powers) in a specific phenomenon 

(Central Asian regional order) is investigated with the functional 

explanatory method. In this article, the theory of the English school of 

IR and especially its emphasis on the role of great powers in the 

international order is applied. According to the English School of 

International Relations, one of the institutions that play a role in 

maintaining international order is “Great Power Management”. The 

role of great powers in ensuring international order is due to the 

inequality of governments in accessing power, but its performance 

also requires the recognition and approval of others. 

Results and Discussion: In order to maintain regional order, great 

powers should focus on managing their bilateral relations in the first 

step. In this case, we have especially witnessed that China and India 

have moved in this direction by supporting and maintaining the 

balance of power at the level of international system. Since the sphere 

of influence of great powers goes beyond their surrounding areas, 

therefore, any change in the balance of power in international system 

also affects their bilateral relations. Therefore, maintaining the balance 

of power in international system is one of the factors affecting their 

mutual relations. Bilateral relations between China and India is no 

exception to this rule. The second step that great powers must take to 

maintain regional order is related to their behavior in the disputed 

region. One of the prominent strategies of great powers in managing 

regional order and preventing conflicts with other powers is to use 

their local superiority to control conflicts that can turn into crises if 

they escalate. According to this view, after the Cold War, China has 

achieved a significant position in Central Asia and in many cases has 
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used its local priority to prevent the spread of existing crises. On the 

other hand, India has respected China’s spheres of influence and has 

avoided a strong reaction due to its delayed influence in Central Asia. 

Conclusion: The regional order of Central Asia is largely influenced 

by the approaches and behaviors of the major powers operating there. 

Although India and China are not “great powers” in the strict sense, 

but according to their plans, efforts and vision, they can be included 

among the current main players and great power candidates in the 

international system. These two countries have played a prominent 

role in the regional order of Central Asia. In order to maintain regional 

order, major powers should focus on managing their bilateral relations 

in the first step. In this context, it has been especially observed that 

China and India have sought to support and maintain the balance of 

power in the international system. Moreover, New Delhi and Beijing 

have not allowed the crisis in their bilateral relations to get out of 

control and create widespread and uncontrollable tensions. The third 

strategy in this field refers to the joint action of India and China in 

Central Asia, which has been carried out in the form of joint 

institutions such as the Shanghai Cooperation Organization. 

Therefore, these two powers have played a significant role in the 

regional order of Central Asia. 

Keywords: Great Power Management, Regional Order, Central Asia, 

China, India. 
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 زي: اي در آسياي مرك چين، هند و نظم منطقه

 ؟هاي بزرگ آزمونی براي مدیریت قدرت
 *نژاد سيد احمد فاطمی

 استادیار گروه علوم سیاسی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد

 اهلل اسالمی شعبجره روح

 استادیار گروه علوم سیاسی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد

 ( 28/06/1401 تاریخ تصویب: -01/05/1401)تاریخ دریافت:  

 چکيده

هتا   های بزرگ بوده و سبب رقابتت میتان آن   های گذشته مورد توجه قدرت منطقۀ آسیای مرکزی از قرن

شده است. پس از پایان جنگ سرد نیز عالوه بر روسیه، کشورهایی مانند آمریکا، چتی  و هنتد در پتی    

عنوان یکی از  های بزرگ به طبیعی است که قدرت اند. در ای  فضا گسترش نفوذ خود در ای  منطقه بوده

اند. با وجود اینکه رقابتت آمریکتا و روستیه در     ای آسیای مرکزی نقش داشته عوامل مؤثر در نظم منطقه

مناطق مختلف از جمله آسیای مرکزی همواره مورد توجه پژوهشگران بوده، رقابت چی  و هنتد کمتتر   

هدف اصلی در ای  نوشتار ای  است که نشان دهیم چتی  و هنتد    مورد توجه قرار گرفته است. بنابرای 

شتده در ایت  نوشتتار، ایگتوی      انتد. رهیافتت استتفاده    ای آسیای مرکتزی دشتته   چه نقشی در نظم منطقه

ایملتل   ای است که از مکتب انگلیسی روابط بتی   و ارتباط آن با نظم منطقه« های بزرگ مدیریت قدرت»

استفاده در ای  نوشتار، نوعی تبیی  کارکردی است که نقش یک عنصر  استخراج شده است. روش مورد

هتای   کنتیم. یافتته   ای آسیای مرکزی( را بررستی متی   های بزرگ( در یک پدیدۀ ویژه )نظم منطقه )قدرت

طور کلی و در گام دوم  دهد چی  و هند در گام اول با مدیریت رقابت دوجانبۀ خود به پژوهش نشان می

ای در آسیای مرکزی  ای خود در آسیای مرکزی به حفظ نظم منطقه های منطقه و رقابت با مهار مناقشات

 اند. کمک کرده

 هند. ،یامنطقه نظمبزرگ،  یهاقدرت تیریمد  ،یچ ،یمرکز یایآسواژگان اصلی: 
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 مقدمه
جمعیتت، از   نسبت کتم  آسیای مرکزی از نظر ژئوپلیتیک محصور در خشکی، از نظر جمعیتی به

رسد، اما از گذشته مورد عالقته   نظر می اهمیت به نیافته و از نظر سیاسی کم ادی توسعهنظر اقتص
« بازی بتزرگ »ای که در قرن نوزدهم کانون  گونه های بزرگ بوده است. به و محل رقابت قدرت

شتد.   های شترق و رترم محستوم متی     بندیو در قرن بیستم در زمرۀ نقاط برخورد میان گروه
و هند چهار قدرت اصلی رقیب در ای  منطقه هستتند کته تتالش     ی ، روسیهآمریکا، چ»امروزه 

ایمللی بر آسیای مرکزی مسلط  ای و بی  موقعیت هژمون در سطح منطقه کنند برای رسیدن به می
های بزرگ یکی از متؤثرتری  عوامتل در    قدرت  (. بنابرای  رقابتShafiee, 2017: 105« )دشون

تلف از جمله آسیای مرکزی استت. در ایت  نوشتتار از میتان ایت       ایمللی در مناطق مخ نظم بی 
 کنیم.   ای آسیای مرکزی تمرکز می فقط بر نقش هند و چی  در نظم منطقه ،چهار قدرت

شتوند کته از منظتر     عنوان دو قدرت در حال ظهور شناخته می طور معمول به چی  و هند به
بط بتا قتدرت ستخت و حتتی مستائل      ای، مباحث مترت  های منطقه توازن قدرت جهانی، رقابت

( و در مناطق Cooper and Farooq, 2016: 74-79گیرند ) اقتصادی گاهی در مقابل هم قرار می
 :Egberink and Putten, 2010ویژه در آسیا ممک  است با هم وارد رقابتت شتوند )   مختلف به

کنند. منافع  رقابت میچی  و هند در آن  رسد نظر می (. آسیای مرکزی از مناطقی است که به131
میان روسیه و آمریکا « بازی بزرگ» خوردن هم به سبب رو به رشد چی  و هند در آسیای مرکزی
تواند با حضور سنگی  چی  در آسیای مرکتزی رقابتت    در قلب آسیا شده است. هند هنوز نمی

 ,Laruelle, Huchet کند، اما به مرور زمان مواضع خود را در ای  منطقه تقویت کترده استت )  

Peyrouse and Balci, 2014های هند و چی  برای حضور در آسیای مرکزی به  (. هرچند برنامه
ها در ای  زمینته در   های آن گردد، تالش های پس از فروپاشی اتحاد شوروی برمی نخستی  سال

و  1«راه کیت  کمربنتد،  کی»چی  با عنوان   طرح 2010دو دهۀ اخیر شدت گرفته است. در دهۀ 
برای پیوند مناطق مختلف از جمله آسیای مرکتزی در چتارچوم    2«راه و کمربند ابتکار»پس س

منافع خود، هند را به واکتنش واداشتت. در همتی  زمینته، هنتد تتالش کترده استت بتا طترح           
های چی  آزاد کنتد. پتس از ختروج آمریکتا از      برنامه حصارجنوم خود را از  ونقل شمال حمل

ویتژه،   هند و چی  در مورد آسیای مرکزی نیز در تأثیر قرار گرفته است. بههای  افغانستان، برنامه
 هند به مرور تالش کرده است منطقۀ آسیای مرکزی را مستقل از افغانستان مد نظر قرار دهد. 

هتای متعتددی را    ها و توافق ، هم چی  و هم هند نشست2020در هر صورت، بعد از سال 
اند. چی  در دوران جدیتد روابتط ختود بتا کشتورهای       داده با پنج کشور آسیای مرکزی ترتیب

یتاد  « همستایگی گستترده  »برد و هند از آن با عنتوان   پیش می« 1+5»آسیای مرکزی را با عنوان 
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میلیارد دالر در سال رسیده و  7اکنون روابط تجاری چی  فقط با ازبکستان به حدود  کند. هم می
میلیتارد دالر استت. بنتابرای  هنتد راه      20تان بتیش از  های اقتصادی آن در قزاقس گذاری سرمایه

طوالنی و دشواری برای رسیدن به ای  رکوردها دارد. در ای  فضا، هند تتالش کترده استت بتا     
جمعی یا دوجانبه با کشورهای آسیای مرکزی از شکاف میان ختود و چتی  در    های دسته توافق

مرکتزی نیتز بترای ایجتاد تتوازن در نفتوذ        رابطه با ای  کشورها بکاهد. ایبته کشورهای آسیای
کنند که پای هند را به ای  منطقه باز کنند و شاهد حضور قدرتمنتد آن   روسیه و چی  تالش می

ای در آستیای   باشند. ای  پرسش مطرح است که هند و چی  چه نقشتی در حفتظ نظتم منطقته    
د که رقابت ای  دو کشور در رو اهمیت دار ویژه از ای  اند؟ پاسخ به ای  پرسش به مرکزی داشته

  شکل روزافزونی در حال گسترش استت و هتر دو نیتز از نامزدهتای قتدرت      آسیای مرکزی به
، ایت   «هتای بتزرگ   مدیریت قتدرت »بزرگ در آیندۀ نزدیک هستند. در اینجا با تکیه بر ایگوی 

ابطشتان بتا   توان طرح کرد که هند و چتی  در گتام اول بتا متدیریت رو     را می ادیبنیهنظر یۀفرض
در آسیای مرکزی به حفتظ نظتم در ایت  منطقته      شانیبرتریکدیگر و در گام دوم با استفاده از 

کنتیم: بتا استتفاده از روش     را بتا نتوعی روش ترکیبتی بررستی متی      اند. ای  فرضیه کمک کرده
سازی در آستیای مرکتزی و همینتی  بتا استتفاده از       ای، رویۀ چی  و هند در زمینۀ نظم مقایسه

ای ویتژه    های بزرگ( در پدیده کنیم و نقش یک عنصر )قدرت کارکردی بررسی می ش تبیینیرو
شود. به ای  منظور، در ادامه پس از مترور پیشتینۀ    ای آسیای مرکزی( نشان داده می )نظم منطقه

ای در آستیای مرکتزی در    کنتیم. ستپس نظتم منطقته     پژوهش، ابتدا چارچوم نظری را بیان می
کنیم. در گام سوم، مدیریت رقابت چتی  و هنتد در دو    بزرگ را ترسیم می های کشاکش قدرت

بنتدی مطایتب و    کتاویم. جمتع   هتا بتا آستیای مرکتزی را متی      سطح روابط دوجانبه و ارتباط آن
 بخش ای  نوشتار است. گیری نیز پایان نتیجه

 پيشينۀ پژوهش
رود منابع زیادی در  می های بزرگ است، انتظار وقتی موضوع پژوهش مرتبط با مناسبات قدرت

ویتژه در حتوزۀ نظتم     طور ویژه روی مناسبات چی  و هند به ی آن موجود باشد. اما اگر به زمینه
گونه نیست. آثار موجود در ای  زمینته   شویم ای  ای آسیای مرکزی تمرکز کنیم، متوجه می منطقه
ه رقابت چتی  و هنتد در   توان به چهار دسته تقسیم کرد: دستۀ نخست، آثاری هستند که ب را می

تری  اثر در ای  چارچوم، کتام الروئل، هاچت، پیترو  و   پردازند. برجسته آسیای مرکزی می
است کته در آن بتر   « چی  و هند در آسیای مرکزی: بازی بزرگ جدید»( با عنوان 2014باییی )

ه رقابتت  کنند. ای  کتام در چهار بختش بت   رقابت دهلی نو و پک  در آسیای مرکزی تمرکز می
پتردازد. ایت  کتتام     هند و چی ، فضای آسیای مرکزی و روابط ای  دو کشور با ای  منطقه متی 
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پردازد و نه نقتش   نسبت قدیمی شده و فقط به ابعاد رقابت چی  و هند در آسیای مرکزی می به
 ای آسیای مرکزی که مورد نظر ای  نوشتار است.   ها در نظم منطقه آن

های بزرگ در آسیای مرکزی را محدود بته هنتد و    که رابطۀ قدرتدستۀ دوم آثاری هستند 
ویتژه آمریکتا و    های بتزرگ بته   کنند، بلکه در کنار ای  دو کشور، دیگر قدرت چی  بررسی نمی

جانبته:   آسیای مرکزی در همکتاری سته  »در مقایۀ  (2007روسیه را نیز مد نظر دارند. یوزیانی  )
پردازد. او  به مثلث روسیه، چی  و هند می« اری شانگهایای سازمان همک ظرفیت و منابع منطقه

معتقد است ای  سه قدرت در قایب سازمان شتانگهای نقتش مهمتی در امتور آستیای مرکتزی       
همکاری آمریکتا و هنتد در بتازی بتزرگ قتدرت در آستیای       »( در مقایۀ 2017دارند. شفیعی )

پتردازد.   هند در آسیای مرکتزی متی  ویژه آمریکا و  های بزرگ به نیز به مناسبات قدرت« مرکزی
ایدۀ ای  مقایه ای  است که هند برای مقابله با نفوذ چی  در آسیای مرکزی نیازمند همکاری بتا  

ای: جتدال جدیتد    هتای بتزرگ، قواعتد منطقته     بتازی »( در کتتام  2012آمریکا استت. کتویی )  
چتی  در آستیای   به رقابت شدید میان آمریکتا، روستیه و   « های بزرگ در آسیای جنوبی قدرت

پردازد. او بر ای  باور است که رقابت آمریکا و روسیه در آستیای مرکتزی از گذشتته     بزرگ می
دستت   عنوان قدرت بزرگ جدید سهم مهمی در ای  میدان رقابت بته  وجود داشته و چی  نیز به

شتد  ر آسیای مرکزی در آسیا: نمتودار پیونتدهای رو بته    »( در مقایۀ 2016آورده است. کانتسی )
پتردازد. ایبتته او در    به ارتباط ویژۀ کشورهای آسیای مرکزی با روسیه و چتی  متی  « ای فرامنطقه

کند و معتقد است در عمل نوعی تقسیم کار میان ای   ای  روند از رقابت چی  و روسیه یاد نمی
دو قدرت بزرگ در آسیای مرکزی در قایب سازمان شانگهای به وجود آمده است. کازانتستف،  

میتان روستیه و چتی : آستیای مرکتزی در اوراستیای       »( در مقایۀ 2021دوا و سافرانیوک )مدو
به نقش روسیه و چی  در مناسبات کشتورهای آستیای مرکتزی بتا دیگتر کشتورهای       « تر بزرگ

هتای ستاختاری و متمرکتز بتر رقابتت       پردازند. در مجموع، ای  آثتار بیشتتر بتا نگتاه     منطقه می
ها در منتاطق مختلتف بتر ستر      پردازند که چگونه ای  قدرت ه میهای بزرگ به ای  مسئل قدرت

موضوعات و تحوالت گوناگون با هم در تعارض هستند. همینتی  آثتاری کته در ایت  دستته      
 ای آسیای مرکزی متمرکز نیستند. طور ویژه بر نقش هند و چی  در نظم منطقه بررسی شد به

پردازند، امتا ایت  رقابتت را     و هند می دستۀ سوم، آثاری هستند که به روابط و رقابت چی 
وقتتی موازنتۀ قتدرت بتا     »( در مقایتۀ  2019داننتد. پتل )   محدود به حوزۀ آسیای مرکتزی نمتی  

بته موضتوع   « های کوچتک در آستیای جنتوبی    کند: چی ، هند و دویت شدن برخورد می جهانی
( در 2017رانتا ) کنتد.   رقابت چی  و هند نه در آسیای مرکزی، بلکه در آسیای جنوبی توجه می

هتای گونتاگون    دهتد چگونته ایت  دو کشتور در زمینته      نشتان متی  « چی  و هند در آسیا»مقایۀ 
اقتصادی، سیاسی و راهبردی در مناطق مختلف آسیا با هم رقابت دارند. از نظر او، دهلی نتو و  

( در 2016کوشند از تسلط طرف مقابل بر آسیا جلوگیری کنند. منون ) ای می طور فزاینده پک  به
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پردازد و معتقد است  های کالن پک  در سطح جهانی می طلبی به جاه« چی ، جهان و هند»مقایۀ 
یابتد   رو اهمیت می ویژه از آن هند رقیب قدرتمندی در ای  زمینه برای چی  است. ای  مسئله به

یت   ای هستتند و از ا  منطقته ها برای ابرقدرت شدن در وهلۀ اول نیازمنتد هژمتونی    که ابرقدرت
( در مقایتۀ  2019) نگیست  و نگیسدیدگاه، هند در همسایگی چی  مانع مهمی برای پک  است. 

به « ژئوپلیتیک بنادر: اثرگذاری ایران در راهبرد ضد توازن هند در مقابل محور چی  و پاکستان»
پردازنتد. اوگتدن    رقابت و یارگیری دهلی نو و پک  در حتوزۀ ارتباطتات و حمتل و نقتل متی     

 روابتط دوجانبتۀ هنتد و چتی  را در    « شمشیر دویبه: مرور روابط چی  و هند»مقایۀ  ( در2022)
هتای   کند. او معتقد استت هرچنتد ایت  دو اقتصتاد بتزرگ زمینته       های مختلف بررسی می زمینه

هتا   های سیاسی و ژئوپلیتیک قابتل تتوجهی نیتز بتی  آن     ای با هم دارند، تنش همکاری گسترده
های  عنوان قدرت وض ای  دسته از آثار ای  است که چی  و هند بهوجود دارد. در مجموع، مفر

کننتد ایت     بزرگ یا مدعیان آینده بر سر منابع قدرت و ثروت در رقابتت هستتند و تتالش متی    
 رقابت را در جغرافیای زمانی و مکانی مد نظرشان پیگیری کنند.

انتد. چت  و    رسی کترده طور مجزا با آسیای مرکزی بر دستۀ چهارم، روابط چی  و هند را به
تمرکز دوباره بر آسیای مرکزی: بازی بزرگ جدید چی  در هارتلند »( در مقایه 2018اف )فاضل

( در مقایۀ 2016های چی  در آسیای مرکزی تمرکز دارند. پیرو  ) بر بلندپروازی« قدیم اوراسیا
دهد کته نفتوذ رو    ، نشان می«ستیزی در آسیای مرکزی دوستی و چی  مباحثه دربارۀ چی : چی »

رو شده استت. از نظتر    های محلی روبه به گسترش چی  نیز مانند هر قدرت دیگری با مقاومت
های چی  در آسیای مرکتزی، برختی از متردم ایت  منطقته       گذاری او، در کنار استقبال از سرمایه

ای بتر   تأثیر ترتیبتات منطقته  »( در مقایۀ 2021اند. فاخری ) های چی  بدبی  شده نسبت به هدف
را در قایتب روابتط    ختود  منتافع   یچت معتقتد استت   « سیاست خارجی چی  در آسیای مرکزی

. از نظتر او،  کنتد  یمت  یریت گیپ یمرکز یایآس یها دویت با  یاقتصاد یها نامه دوجانبه و موافقت
 یو ستازمان همکتار   کای، س«راه و کمربند »مانند یا منطقه یها و ابتکارها زمان از طرح همپک  
 یهتا  در چارچوم یبه مشارکت و همکار یمرکز یایآس گانیهمسا بیترر یبرا ی نیزشانگها

روابط هند و قزاقستان در زمینۀ انرژی: »( در مقایۀ 2022کند. پرادان ) میاستفاده  یا منطقه تیامن
ویژه در حوزۀ انترژی توجته    به جایگاه برجستۀ قزاقستان برای دهلی نو به« وپیش نگاهی به پس

قتارۀ هنتد و اروپتا نتوعی      ونقل زمینتی بتی  شتبه    مسیر حمل»( در مقایۀ 2019زرتلی )کند. ت می
به اهمیت مسیرهای آسیای مرکزی برای توسعۀ اقتصادی هنتد توجته   « ضرورت راهبردی است

کند. او معتقد است هرچند بیشتر مناسبات اقتصادی میان هند و اروپتا از مستیر دریتا انجتام      می
مسیرهای زمینی نیز رافل شد و آسیای مرکزی در ایت  متورد جایگتاه     شود، نباید از اهمیت می

ای آسیای مرکزی  گیرند به ساختار منطقه کند. آثاری که در ای  دسته قرار می ای پیدا می برجسته
در پرتو رقابت هند و چی  توجه ندارنتد، بلکته بتازیگران موجتود در ایت  ستاختار و روابتط        
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کنند. از دیتدگاه ایت  آثتار، چتون      صورت جداگانه بررسی می ا بهها با چی  و هند ر دوجانبه آن
های متفاوتی دارنتد، طبیعتی استت چتی  و هنتد       ها و ظرفیت کشورهای آسیای مرکزی ویژگی

 ها نداشته باشند.  رویکرد مشابهی در مورد مجموع آن

 هاي بزرگ اي در پرتو مدیریت قدرت چارچوب نظري: نظم منطقه
هتا،   شوند، اما با توجه بته برنامته   به معنای دقیق کلمه محسوم نمی« رگقدرتی بز»هند و چی  

ها را در زمترۀ بتازیگران اصتلی کنتونی و کاندیتداهای       توان آن اندازهایشان می ها و چشم تالش
بترای ، چتون    ویژه دانست. عالوه  طور کلی و آسیای مرکزی به ایملل به قدرت بزرگ در نظام بی 
ایمللی موجود، خواهان براندازی انقالبی آن  شان به نظم بی  انتقادهای هند و چی  با وجود همۀ

در اینجتا مناستب   « های بتزرگ  مدیریت قدرت»کنند، ایگوی  نیستند و در چارچوم آن کار می
ایمللتی   در نظتم بتی   « های بزرگ مدیریت قدرت»کوشیم از ایگوی  رو، می رسد. از ای  نظر می به
ای را تعریف کنیم. در اینجتا،   اده کنیم. ابتدا الزم است نظم منطقهعنوان چارچوم نظری استف به

شود که محدود به تعتدادی از   ایمللی در نظر گرفته می عنوان سطحی از نظم بی  ای به نظم منطقه
های مقتدماتی و   ایگوی فعاییتی است که هدف»ایمللی  ای ویژه است. نظم بی  کشورها در منطقه

ای  های مقتدماتی هتر جامعته    هدف«. کند ایملل را حفظ می جامعۀ بی  ها یا اساسی جامعۀ دویت
-Bull, 2020: 62ند از: محدودسازی خشونت، پایبندی به تعهدها و احترام به مایکیت )ا عبارت

ای شکل  منطقه -تواند در سطح جهانی یا زیرجهانی ایملل می (. شایان توجه اینکه جامعۀ بی 63
 ای مورد نظر است. منطقه -ایملل در سطح زیرجهانی بی بگیرد که در اینجا جامعۀ  

ایمللتی   ایملل، یکی از نهادهایی که در حفتظ نظتم بتی     از دیدگاه مکتب انگلیسی روابط بی 
هتتای بتتزرگ از  استتت. ایگتتوی متتدیریت قتتدرت« هتتای بتتزرگ متتدیریت قتتدرت»نقتتش دارد، 

هتای بتزرگ در منتاطق     ر قتدرت توان رفتا ای است که با استفاده از آن می های برجسته رهیافت
(، سه شاخص 6-194 :2002از نظر هدیی بول )(. Fatemi Nejad, 2015مختلف را تحلیل کرد )

در نظر داشت: ایف( تکثر: وجود دو قدرت بزرگ یا بیشتر « های بزرگ قدرت»را باید در مورد 
هتای   دن قتدرت ؛ م( قدرت نظامی: در صدربویکدیگرهای قابل مقایسه و نزدیک به  با جایگاه
ان و رهبتر  اعتتراف قدرت نظامی در کل جهان؛ ج( شناسایی و مشروعیت: یتزوم   از نظربزرگ 

بنتابرای   ها.  ای  قدرت ویژۀها به حقوق و وظایف  دویت دیگرهای بزرگ به همراه  مردم قدرت
 ،ایمللتی  بتی   ۀاعضای جامع دیگراش با  تنها ارتباط عمودیقدرت بزرگ نه ۀکنند ویژگی تعریف
(. نقتش  Clark, 2009: 204-5) هستت  نیتز  هتای بتزرگ   قتدرت  دیگتر اش با  بلکه ارتباط افقی

هتا در دسترستی بته قتدرت      علت نابرابری دویتت  ایمللی به های بزرگ در تأمی  نظم بی  قدرت
 ,Clark) هستت آن مستلزم شناسایی و تأیید دیگران نیتز   داشت اما  ،(Bull, 2002: 199است )

( Neuman, 2003: 353« )های بزرگ مسئوالن بزرگی هستتند  قدرت»رو،  ای  (. از214-5 :2009
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هتای بتزرگ مشتروع     ایمللی، نهاد قتدرت  بی  ۀجامع ۀها از سوی بقی که در صورت شناسایی آن
شود که روابط دیپلماتیک میتان   (. اهمیت ای  نهاد زمانی هویدا میClark, 2009: 212د )شو می

تتر اینکته در    مهم(. Neuman, 2003: 354خورد ) ای به هم می های رقیب در سطح منطقه دویت
هتای درجتۀ دوم محتدود     هتای بتزرگ را قتدرت    گیری سیاستی قتدرت  برخی مناطق که جهت

عنتوان شتریک ختود در     ها به های بزرگ ممک  است در پی مدارا با ای  قدرت کنند، قدرت می
 (. Bull, 2020: 313ی مورد نظر باشند )  مدیریت توازن منطقه

کننتد: ایتف( متدیریت     ایمللتی کمتک متی    بته نظتم بتی     مهم ۀهای بزرگ به دو شیو قدرت
نتوعی  نشتانگر   ،طتور کلتی   کته بته  شتکلی   شان بته یکارگیری برتر روابطشان با یکدیگر؛ م( به

های بزرگ روابطشان را در رابطته بتا    تر، قدرت دقیق بیانیایمللی باشد. به  در امور بی  مرجعیت
تالش برای پرهیز  ،قدرت عمومی ۀکنند: حفظ موازن های زیر مدیریت می لل به شیوهایم نظم بی 

شان با یهاهای موجود در روابطشان با یکدیگر و تالش برای محدودکردن جنگ از مهار بحران
ایمللی به کار  بی  ۀجامعاعضای  دیگرشان را در رابطه با یهای زیر برتر دیگر. سپس به شیوههم
هتای نفتوذ    موافقت بر ستر احتترام بته حتوزه     ،شانیجانبه از برتری محل یک ۀستفادگیرند: ا می

های بزرگ و نتوع رویکترد و    در مجموع، قدرت(. Bull, 2002: 200یکدیگر و کنش مشترک )
ای در  طتور عتام و نظتم منطقته     ایمللی بته  تری  عناصر اثرگذار در نظم بی  ها از مهم مدیریت آن

ایمللتی بته روابتط     ه به اینکه بخشی از عوامل اثرگتذار بتر نظتم بتی     موارد خاص است. با توج
ها برای حفظ نظم باید ابتتدا تحتوالت و    گردد، ای  قدرت های بزرگ برمی دوجانبۀ خود قدرت

هایی که گفته شتد   توانند با روش رویدادهای موجود در مناسبات خود را کنترل کنند. سپس می
زنندۀ نظم  خاص به توافق رسیده و جلوی تحوالت برهمدر مورد رویدادهای خاص در مناطق 

دهتد کته در    ایمللی را سد کنند. ای  دو اقتدام، مبنتای تبیینتی ایت  نوشتتار را تشتکیل متی        بی 
 کنیم. های بعدی بررسی می قسمت

 اي در آسياي مركزي: ميدان بازي و رقابت نظم منطقه
انیا در قرن نوزدهم بود، همینتان محتل   آسیای مرکزی که کانون بازی بزرگ میان روسیه و بریت

 (.Smith, 1996: 147اند ) شده رقابت ای  وارد متعددی بازیگران سرد جنگ رقابت بوده و بعد از
 های بزرگ در آسیای مرکزی نه آفرینی قدرت بازی بزرگ قدرت در آسیای مرکزی بیانگر نقش

در نظتام  شتان   ارتقتای جایگتاه   بترای  بلکه ای  منطقه،ها در سطح  تأمی  منافع ملی آن تنها برای
(. بدی  ترتیب، کشورهای روسیه، آمریکا، چی  و هنتد و  Shafiee, 2017: 105است )ایملل  بی 

ای مانند ایران،  های منطقه هایی مانند ژاپ  و کرۀ جنوبی و سرانجام قدرت در مرحلۀ بعد قدرت
. چرا آسیای مرکزی مورد توجته  های آشکاری در آسیای مرکزی دارند پاکستان و ترکیه فعاییت

اند. یکتی از ایت     های بزرگ قرار گرفته است؟ عناصر متعددی در ای  زمینه اثرگذار بوده قدرت
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در سته  تتوان   متی مرکتزی   مسائل امنیتی آسیایعناصر، مسائل و مالحظات امنیتی است. دربارۀ 
 ۀستطح کتالن در منطقت   . تهدیدهای امنیتی برآمده از کردای و کشوری بحث سطح کالن، منطقه
ایملتل   داده در نظام بی  با موضوع فروپاشی اتحاد شوروی و تحوالت رخویژه  هآسیای مرکزی، ب
تنیتدگی اقتوام در    تری  تهدیدها شامل درهتم  ای مهم در سطح منطقهارتباط دارد.  به ای  رویداد

ای، امنیتت   منطقته  های ها و تنش گرایی مذهبی، قاچاق مواد مخدر، رقابت آسیای مرکزی، افراط
تهدیدهای امنیتتی داخلتی در    ۀتری  جنب مهمشود. سرانجام  زیستی میمحیط انرژی و مشکالت 

 Karami and) یابتد  متی  ارتباط جوامع ای  در دویت عملکرد و ساختار موضوع به مرکزی آسیای

Azizi, 2013: 140-144; Fatemi Nejad and Mohammadzadeh, 2018: 404; Simbar and 

Padrvand, 2018: 78 .) 
ونقل است. آسیای مرکزی از زمان بازی بتزرگ   ها و حمل عنصر بعدی، مسائل مربوط با راه

 :Högselius, 2022شتد )  هایش شناخته می میان روسیه و بریتانیا در قرن نوزدهم به اهمیت راه

، امتا  ونقل دریایی در حتال حاضتر بتر تجتارت میتان آستیا و اروپتا مستلط استت          (. حمل229
های زمینی آگاه هستند. از ایت    صادرکنندگان و واردکنندگان هر دو قاره به اهمیت راهبردی راه

های بزرگ ماننتد هنتد، دسترستی     های اهمیت آسیای مرکزی برای قدرت دیدگاه، یکی از علت
یتک  »(. آسیای مرکزی عالوه بر ابتکار Tsereteli, 2019: 88های تجاری است ) زمینی به هدف

« راه ادویۀ جدید»آمریکا و « راهبرد راه ابریشم»ای در  چی  از جایگاه برجسته« بند، یک راهکمر
(. سومی  عامتل اهمیتت آستیای    Tisheyar and Tuiserkani, 2019: 107هند برخوردار است )
است. چی  به همراه روسیه و کشورهای  انرژی با مرتبط مباحث های بزرگ، مرکزی برای قدرت

انتد کته    تاکنون سازوکارهای پایداری برای همکاری در زمینۀ انرژی ایجاد کترده  آسیای مرکزی
(. هند نیتز تتوان و زمتان زیتادی     Lu, Huang and Lu, 2019: 63پیامدهای مثبتی داشته است )

تری  عواملی کته ستبب    هایی مانند خط یویۀ تاپی صرف کرده است. در مجموع مهم برای طرح
ند از: ایتف( منتابع انترژی قابتل     ا شود عبارت در سیاست جهانی مییافت  آسیای مرکزی  اهمیت
و  ای منطقه های رقابت قدرت راه چهار جغرافیایی ای  منطقه در موقعیت منطقه؛ م( ای  در توجه

ای مانند روسیه، چی ، هند، ایران، آمریکا و اتحادیۀ اروپا؛ ج( همسایگی افغانستان هم  فرامنطقه
(. بعد از درک اهمیت Rakhimov, 2010: 96ر و هم از نظر تروریسم )از نظر قاچاق مواد مخد

ها و چگونه در  شود که کدام قدرت های بزرگ، ای  مسئله مطرح می آسیای مرکزی برای قدرت
تر است. روستیه بته    ای  منطقه رقابت دارند. در بی  بازیگران موجود، روسیه از دیگران باسابقه

ای به آستیای   له پس از فروپاشی اتحاد شوروی، همواره توجه ویژهای کوتاه بالفاص ریر از دوره
های بزرگ در ایت  منطقته    وبیش تالش کرده است مانع حضور دیگر قدرت مرکزی داشته و کم

(. ایبته در ای  مسیر زیاد موفتق نبتوده و بته مترور     Fatemi Nejad and Hashemi, 2016شود )
های اخیر تحتوالتی در   ای  منطقه نفوذ کرده و در دهههایی مانند چی ، آمریکا و هند در  قدرت
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روسیه و چتی    بیتقر بهشکلی که اینک  ها نیز رخ داده است؛ به بندی آن کیفیت حضور و جبهه
اند. در مقابل، برخی بر ای   در آسیای مرکزی جبهۀ متحدی در مقابل آمریکا و هند تشکیل داده

مرکزی، روسیه نیازمند هند و پاکستان است. هند نیتز  باورند که برای حفظ توازن قوا در آسیای 
 (. Koolaee and Tisheyar, 2012: 81خواستار پشتیبانی روسیه در منطقۀ آسیای مرکزی است )

ای آستیای   شتدت بتر نظتم منطقته     در کنار نفوذ سنتی روسیه، حضور روزافزون چی  نیز به
(. فعاییت چی  و Kazantsev, Medvedeva and Safranchuk, 2021: 57گذارد ) مرکزی اثر می

هتای   های اصلی فعاییت قتدرت  ویژه در قایب سازمان همکاری شانگهای یکی از جنبه روسیه به
موازات گسترش حضور و فعاییت سازمان همکاری شانگهای  بزرگ در آسیای مرکزی است. به

هتای بتزرگ    ای بترای رقابتت قتدرت    در آسیای مرکزی، ای  منطقه بیش از گذشتته بته حتوزه   
هرچه نفتوذ  (. Khajesarvi and Others, 2013: 66شده است ) تبدیل ایاالت متحد با اوراسیایی

گسترش یابد به همان میزان نفوذ چی  و روسیه در ایت  منطقته    یمرکز ایاالت متحد در آسیای
به  ایملل قدرت در سطح نظام بی  روابطآثار خود را در  سرانجامروندی  یابد و چنی  کاهش می

(. هند نیز در ای  میان Shafiee, 2017: 106) دهد زیان چی  و روسیه نشان می سود آمریکا و به
بیکار نبوده و تالش کرده است عالوه بر فعاییت در قایب سازمان همکاری شانگهای و ترتیبات 

ی ای، خود را به قدرت تهدیدکنندۀ وضع موجود آسیای مرکتزی )یعنت   ی منطقه گرایانه چندجانبه
 آمریکا( نیز نزدیک کند و از ای  راه نفوذ خود را در ای  منطقه تقویت کند. 

سرد با بازی بزرگ قرن نوزدهم متفاوت شده است،  جنگ از پس مرکزی آسیای اما وضعیت
کننده خارج شده و بته بتازیگران فعتایی در ایت       زیرا کشورهای آسیای مرکزی از حایت پیروی

هتای بتزرگ،    (. بنابرای  عالوه بر رویکرد قدرتSmith, 1996: 147اند ) نبرد قدرت تبدیل شده
رویکرد کشورهای منطقه نیز در کیفیت تحوالت آسیای مرکزی اثرگذار است. بترای نمونته، بتا    

طتور کامتل    وجود نفوذ روزافزون چی  در آسیای مرکزی، حضور ای  کشور در ای  منطقته بته  
قزاقستان و قرقیزستان بتا توجته بته روابتط تتاریخی      ویژه کشورهایی مانند  دردسر نیست. به بی

 ,Kazantsev, Medvedeva and Safranchukگاهی رویکرد ناخوشایندی نسبت به چی  دارند )

ستوی   (. رویکرد برخی کشورهای آستیای مرکتزی در متورد روستیه نیتز گتاهی بته       64 :2021
ود بازیگران جدیتدتر ماننتد   های منفی گرایش پیدا کرده است. ای  شرایط فضا را برای ور جنبه

هتای بتزرگ و آستیای مرکتزی از چندجنبته       کند. نسبت قدرت هند به آسیای مرکزی فراهم می
شود: نخست اینکه، آسیای مرکزی به دالیل مختلتف ماننتد مستائل امنیتتی، موقعیتت       تبیی  می

زرگ هتای بت   های بزرگ است. دوم اینکه، قدرت جغرافیایی و مباحث انرژی مورد توجه قدرت
برند و هم گتاهی بترای دستتیابی بته      های انفرادی خود را پیش می در آسیای مرکزی هم برنامه

کننتد.   بنتدی متی   های خود اقدام به نهادسازی، مانند سازمان همکاری شتانگهای و جبهته   هدف
های بزرگ نیست و در  سرانجام اینکه، تحوالت و ترتیبات کنونی آسیای مرکزی در تأثیر قدرت
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گیترد. در ایت  میتدان     ها و کشورهای آسیای مرکتزی شتکل متی    های ای  قدرت واستهتقاطع خ
کنتیم و در   ویژه بر نقش هند و چی  در نظم آسیای مرکزی تمرکز متی  رقابت، در ای  نوشتار به

 پردازیم. ادامه در دو بخش مجزا به چگونگی مدیریت آن می

 چين و هند: مدیریت روابط دوجانبه
ایمللتی   تواننتد بته نظتم بتی      های بزرگ می هایی که قدرت کردیم یکی از راههمان طور که بیان 

های موجود در روابط دوجانبه خود را متدیریت کننتد. متدیریت     کمک کنند ای  است که تنش
ی ویژه در تقابتل قترار    ا ها در منطقه ویژه زمانی که منافع آن های بزرگ به روابط دوجانبۀ قدرت

ای  های منطقته  یابد، زیرا سبب جلوگیری از تشدید افسارگسیختۀ تنش گیرد بسیار اهمیت می می
چی  و هند در نظم آسیای مرکزی به مدیریت  نقش ایفای های راه از یکی اسا ، ای  شود. بر می

 ویتژه بته ایت  دییتل اهمیتت دارد کته        گردد. ای  امر به طور کلی برمی ها به مناسبات دوجانبۀ آن
 شتکل خودکتار رقیتب هتم هستتند      جمعیتی و اقتصادی به غرافیایی،از نظر وزن جچی  و هند 

(Shafiee, 2017: 109به بیان دقیق .)  ای استت کته   «شمشیر دویبته »تر، روابط هند و چی  مانند
(. Ogden, 2022: 211قابل توجه باشد ) های هزینه و مزایا حامل زمان هم تعاملشان شود سبب می

ها در  ها و هزینه ، چی  و هند برای مدیریت تنش«ای بزرگه مدیریت قدرت»با توجه به ایگوی 
 کنیم: روابط دوجانبۀ خود سه راهبرد پیش روی خود دارند که در ادامه بررسی می

 قدرت عمومی   ۀحفظ موازنالف( 
ایملتل   منظور از موازنۀ قدرت عمومی در مکتب انگلیسی حفظ توازن قدرت در سطح نظام بی 

زرگ اهمیت زیادی دارد. از آنجا کته دایترۀ اثرگتذاری و اثرپتذیری     های ب است که برای قدرت
رود، هر نوع تحویی در توازن قدرت عمومی  ها می های بزرگ فراتر از مناطق پیرامون آن قدرت

رو، حفتظ تتوازن قتدرت     گتذارد. از ایت    ها نیز اثتر متی   ایملل بر روابط دوجانبۀ آن در نظام بی 
هتا استت. روابتط     های اثرگتذار بتر روابتط متقابتل آن     از مؤیفه ایمللی یکی عمومی در نظام بی 

از نتوعی راهبترد    2012دوجانبۀ چی  و هند نیز از ای  قاعده جدا نیست. چی  تا حتدود ستال   
کرد و برای تقویت پیوندها و قدرت اقتصادی خود بیشتر  پیروی می« آمیز توسعۀ صلح»مبتنی بر 

کارآمتدن   ویژه با روی (. اما پس از آن و بهPaul, 2019: 52کرد ) به مسائل امنیتی زیاد توجه نمی
هتا   شی جی  پینگ وضعیت تا حدودی متفاوت شده است. حضور فعال چی  در ابتکارها، طرح

گتذاری زیرستاخت آستیا،     و نهادهایی مانند سازمان همکاری شانگهای، بریکس، بانک سترمایه 
ستازی   داشتت  در نظتم   کشتور بترای نقتش    بانک بریکس، جادۀ ابریشم جدید نشانگر ارادۀ ای 

صتحبت  « ایمللتی  نظتم بتی   »(. وقتی چتی  از  Musavi Shafaiee, 2015: 204ایمللی است ) بی 
ایمللتی   با هدایت آمریکا را در نظر ندارد، بلکه منظور چتی  از نظتم بتی    « نظم جهانی»کند،  می
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(. بتا  Basu, 2020: 160استت ) ایملتل   اشاره به سازمان ملل، نهادهای مربوط با آن و حقوق بی 
 ایمللی براندازانه و انقالبی نیست. ای  حال، طبیعی است که رویکرد چی  در برابر نظم بی 

هتای دیگتر و    هند نیز در محیط ورای همسایگان خود در پی ایجاد موازنه در برابر قتدرت 
ای اخیر در پی ه (. هند در دههTohidi, 2011: 269جلوگیری از نابودشدن منافع خویش است )

گرایتی حمایتت کترده     ایملل نیز از چندجانبه مثابۀ قدرت بزرگ بوده و در نظام بی  طرح خود به
های متوسط نیز وارد رابطتۀ   های بزرگ، بلکه با قدرت تنها با قدرترو، دهلی نو نه است. از ای 

بزرگ در آستیا  عنوان قدرتی  (. بنابرای  پدیدارشدن هند بهBasu, 2020: 171جدی شده است )
گری بایقوه برای چی  در سازمان همکاری شانگهای ستبب استتقبال روستیه و آستیای      و موازنه

(. Kushki and Hoseini, 2016: 124مرکزی از عضویت دائم هند در ای  سازمان شتده استت )  
هتم شتود،   ایمللی مرور متی  وقتی رویکرد چی  و هند در مورد توازن قدرت عمومی و نظم بی 

خورد. چی  و هند هر  ها در ای  زمینه به چشم می هایی در رویکرد آن ها و تفاوت شباهت زمان
عنتوان  بته خواهند خود را  نمی زمانهمایمللی هستند، اما  دو در پی تحوالت اساسی در نظم بی 

هتای   واسطۀ حضور در حتوزه  کنند به رو، تالش می بازیگران تجدیدنظرطلب نشان دهند؛ از ای 
و بریکس برای تغییر نظم موجود تتالش کننتد    20ریررسمی و نهادهایی مانند گروه  حکمرانی

(Cooper and Farooq, 2016: 74  به بیانی، چون خیزش چی  و هند در بستتر جهتانی .)   شتدن
شود هر دو کشور از شرایط موجود در سطح جهانی  اقتصادی در حال رخ دادن است، سبب می

 (.Paul, 2019: 56باشند )بهره برده و در پی تداوم آن 
ایمللتی، ایت  دو    با وجود شباهت راهبردی باال میان هند و چی  در برابر نهادها و نظم بتی  

هایی با هم دارند. در حایی که رویکرد چتی  بته برختی نهادهتای      کشور از نظر تاکتیکی تفاوت
های اقتصادی را  ر هدفطلبانه است، هند در ای  نهادها بیشت یا بریکس، جاه 20ایمللی گروه  بی 

(. ایت  تفتاوت   Cooper and Farooq, 2016: 76کند و در پی توسعۀ اقتصادی استت )  دنبال می
ها برگردد. زیرا  رویکرد شاید تا حدودی به تفاوت امکانات چی  و هند در سیاست خارجی آن

نستبت بته   های گسترده در مناطق مختلف از جایگاه برتتری   گذاری چی  با نهادسازی و سرمایه
رسد هند و چی  روی حفظ  نظر می هند در توازن قدرت عمومی برخوردار است. در مجموع به

طور کلی اجماع دارند، زیرا از ای  شرایط سود برده و  ایمللی به توازن قدرت عمومی و نظم بی 
زمان با توجه بته خیتزش اقتصتادی     توسعۀ هر دو کشور مشروط به تداوم ای  شرایط است. هم

تواننتد   عنوان قتدرت بتزرگ، ایت  دو کشتور نمتی      ها به های سیاسی آن طلبی چی  و هند و جاه
گرایتی   لی باشند. تأکید پک  و دهلی نو بر چندجانبته ایمل مخایف تغییرهای تدریجی در نظم بی 

گیترد( و محوریتت    گرایی آمریکا قترار متی   جانبه طور مستقیم و ریرمستقیم در مقابل یک )که به
سازمان ملل از اصویی است که در روابط دوجانبۀ هند و چتی  اثرگتذار بتوده و مبنتایی بترای      

 ها  است. جویی آنآشتی
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 دوجانبه  ود در روابطهاي موج مهار بحران (ب
 گتذارد،   هتای بتزرگ اثتر متی     جدا از موازنۀ قتدرت عمتومی کته بتر روابتط دوجانبتۀ قتدرت       

 هتا را در تتأثیر    تواند روابتط ایت  قتدرت    های مختلف می ها و موضوع ها در حوزه برخی بحران
 هتا منجتر    نشدن، بته جنتگ سترد یتا حتتی جنتگ گترم بتی  آن         قرار دهد و در صورت کنترل

هتایی   شتدت در معترض بحتران    چی  و هند با توجه به همستایگی و تعتارض منتافع بته    شود. 
هتای جهتان استت، چتی       تتری  اقیتانو    گونه هستند. برخالف آمریکا که در حصار بزرگ ای 

آیتود استت    هتا از جملته هنتد تتنش     های پرجمعیتی دارد که روابطتش بتا برختی از آن    همسایه
(Menon, 2016: 133  هند نیز همی .)  شرایط را دارد و از ای  دیدگاه، وضعیت ای  دو قتدرت

های بزرگ پیشی  از جمله آمریکا و بریتانیا متفاوت است. یکی از موارد مهمتی   بزرگ با قدرت
ساز شود، نقش کشورهای سوم در ای  زمینه است.  که در روابط هند و چی  ممک  است بحران

خواسته با استفاده از پاکستتان   ی  همواره میتری  نمونۀ ای  وضعیت، پاکستان است. چ برجسته
(. Kushki and Hoseini, 2016: 127با وزن راهبردی و ژئوپلیتیکی هند در منطقه مقابلته کنتد )  

هتای   آباد یکی از نگرانی ای  موضوع با توجه به تقویت و تحکیم روزافزون محور پک  و اسالم
ا به هنتد نیتز محتل نگرانتی پکت  استت.       اصلی هند است. در مقابل، نزدیکی روزافزون آمریک

 ایملتل بتر رویکترد آمریکتا نستبت بته نظتم         عنوان بازیگر اصتلی در نظتام بتی     خیزش چی  به
یافت  هند در رویکرد مبتنی توازن قدرت واشینگت  تأثیر انکارناپتذیری داشتته    جهانی و اهمیت

در کنتار دیگتر روابتط و     (. ای  مسئله از دید چی  پنهان نیست و اگرBasu, 2020: 165است )
ای آمریکا در جنوم و شرق آسیا قرار گیرد سبب بحران در روابط چتی  و هنتد    ترتیبات منطقه

 شود. می
از مسائل دیگری که ظرفیتت ایجتاد بحتران در روابتط دوجانبتۀ هنتد و چتی  را دارد، بته         

سیای جنتوبی  های چی  برای تقویت حضور خود در آ گردد. تالش های نفوذ ای  دو برمی حوزه
آباد، در ای  زمینه قابل توجه استت. بترای نمونته، چتی  بتا ابتکتار یتک         فراتر از پیوند با اسالم

ۀ نفوذ هند مانند نپال در آسیای جنتوبی را نیتز در تتأثیر    حوزکمربند، یک راه، حتی کشورهای 
 ,Adhikari and Maهای ژئوپلیتیک هند را بته چتایش کشتیده استت )     خود قرار داده و برتری

و تالش برای ارتباط گسترده  1990ۀ ده(. در مقابل، سیاست نگاه به شرق هند بعد از 9 :2022
با آسیای جنوم شرقی محل نگرانی چی  بوده است. با وجود ای ، هرچند روابط چتی  و هنتد   

رو بته گستترش بتوده و از     2000طور کلی از ابتتدای دهتۀ    شود، به می روروبهگاهی با مشکل 
(. ایت   Hooijmaaijers, 2021: 9شتوند )  های تجاری اصلی همدیگر محسوم می یکجمله شر

هتای موجتود در روابتط دوجانبته بتا       تواننتد بحتران   دهد پک  و دهلی نو می وضعیت نشان می
 همدیگر را مدیریت و مهار کنند.
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 دوجانبه  هاي محدودكردن جنگج( 
ها وارد جنتگ بتا یکتدیگر     هد که آند های بزرگ زمانی رخ می بدتری  حایت در روابط قدرت

ای،  های مختلتف از جملته بازدارنتدگی هستته     شوند. هرچند پس از جنگ جهانی دوم به علت
اند، وضتعیت چتی  و هنتد تتا      های بزرگ وارد جنگ مستقیم کالسیک با همدیگر نشده قدرت

یاد بترای  های مشابه اقتصادی و ظرفیت ز طلبی چی  و هند با وجود جاه حدودی متفاوت است.
هتای سترزمینی و    های سیاسی در حتوزه  ای از تنش همکاری اقتصادی دوجانبه، درگیر مجموعه

 :Ji, Hu, and Muhammad, 2016های سیاسی یکدیگر هستتند )  مرزی، امنیت ملی و نقد نظام

زمان دارد. ایت  دوگتانگی    هایی از رقابت و همکاری هم (. به بیانی، روابط هند و چی  رگه236
 (. Menon, 2016: 136کند ) ها نیز درست می ورد منافع ملی آندر م

 سترزمینی و مترزی  هتای   هتم اختتالف   تری  تهدید علیه هند است. دو کشور با چی  بزرگ
اند و در هتر   درگیر شده بر سر ای  مسئله 1962و  1950های  دارند و چند بار از جمله در سال

ای  برای دستیابی به توان هستته  تالش هند ،دو جنگ، هند شکست خورده است. به همی  دییل
بته پایگتاهی بترای مخایفتان      خاک دو کشتور  ،ها ای  رقابت ۀدر مقابل چی  بوده است. در ادام

. انتد  هتایی را تشتکیل داده   بندی گروه یکدیگر تبدیل شده است و در سطح منطقه علیه همدیگر
 چتی  رابطتۀ راهبتردی دارد   ا ت بت تری  تهدیتد علیته هنتد است     که بعد از چی  مهم نیز پاکستان

(Shafiee, 2017: 108.) شود جنگ بتی  چتی  و هنتد احتمتال داشتته       همۀ ای  موارد سبب می
شتان در   تری  راهبردهایی که هند و چی  در مدیریت روابط دوجانبه باشد. بنابرای  یکی از مهم

ذار بتوده، جلتوگیری از   ها از جمله در آسیای مرکتزی اثرگت   اند و بر کیفیت رقابت آن نظر داشته
 دادن، محدودکردن آن بوده است.جنگ و در صورت رخ

 مدیریت چين و هند در آسياي مركزي
ها نستبت بته    عالوه بر مدیریت هند و چی  در مناسبات دوجانبۀ خود، نوع رویکرد و رفتار آن

زی متتأثر از  ای در آسیای مرک منطقۀ آسیای مرکزی نیز در نظم ای  منطقه نقش دارد. نظم منطقه
ای  هتای بتزرگ و منطقته    ( که قتدرت Contessi, 2016: 7گرایانه است ) نوعی فضای چندجانبه
ای در روند آن دارند. اما چون در ای  پژوهش فقط بر نقتش چتی  و هنتد     متعدد نقش برجسته

 کنیم. چی  ای در آسیای مرکزی بررسی می تمرکز داریم، رفتار ای  دو را در مدیریت نظم منطقه
ۀ مسائل اقتصادی و منابع انرژی در منطقتۀ آستیای مرکتزی در مقابتل هتم قترار       نیزمو هند در 

گیرند. همینی  رویکردهای ای  دو کشور در مورد سازمان همکاری شانگهای نیتز متفتاوت    می
ای که پک  از رویۀ چندجانبه در همکاری با کشتورهای آستیای مرکتزی پیتروی      گونه است؛ به

ها تأکید دارد. اختالف بعدی ای  دو کشور در آسیای  بر همکاری دوجانبه با آن کند، اما هند می
گتردد   مرکزی به استقبال دهلی نو از حضور آمریکا در ای  منطقه و مخایفت پکت  بتا آن برمتی   
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(Kushki and Hoseini, 2016: 128-129 با وجود ای ، چی  و هند با تکیه بر راهبردهای زیر .)
طور مدیریت رقابتت بتی  ختود     ای در آسیای مرکزی و همی  ظ نظم منطقهنقش مناسبی در حف
 اند. در ای  منطقه داشته

  جانبه از برتري محلی یک ةاستفادالف( 
جلوگیری از درگیری  و ای های بزرگ در مدیریت نظم منطقه یکی از راهبردهای برجستۀ قدرت

هتایی استت کته در صتورت     درگیری شان برای مهار ها، استفاده از برتری محلی با دیگر قدرت
رستد   نظر می ساز شود. با توجه به روابط چی  و هند با آسیای مرکزی به تواند بحران تشدید می

های  گذاری مورد هند، زیرا مبادالت و سرمایه در تا است ای  راهبرد بیشتر در مورد چی  درست
هتای دهلتی نتو، چتی  از      شچی  در آسیای مرکزی چندی  برابر هند است و با وجود همۀ تال

(. عالوه بر ایت ،  Rana, 2017: 89تری در ای  منطقه دارد ) نظر سیاسی نیز حضور بسیار پررنگ
توانتد از   تر به آسیای مرکزی بیش از هند می واسطۀ پیوستگی سرزمینی و دسترسی آسان چی  به

دییل داشت   مرکزی بهچی  در آسیای ابزارهای قدرت و برتری خود در ای  منطقه استفاده کند. 
تتری    تبع آن همکاری اقتصادی جای پتای محکمتی دارد. چتی  مهتم     به مرز مشترک طوالنی و

گذار خارجی در آسیای مرکزی است. حجم روابط چی  بتا   تری  سرمایه مهم بازیگر اقتصادی و
کردن  المرکزی یکصد برابر رابطۀ هند با ای  منطقه است. در حوزۀ انرژی نیز چی  با فع آسیای
ابریشم هیچ فرصتی را برای منابع اضافی انرژی در آسیای مرکزی باقی نگذاشته استت. از   جادۀ

در آسیای مرکزی نفوذ دارد و تتا ستال    سازمان همکاری شانگهای وسیلۀ به نظر امنیتی نیز چی 
(. Shafiee, 2017: 108-109کترد )  با عضویت رسمی هند در ای  ستازمان مخایفتت متی    2017
گیتری ستازمان همکتاری     در شتکل  یخاصت  چی  با آستیای مرکتزی نقتش   امنیتی روابط ۀ جنب

 متواد  های جدیدتر امنیتت ماننتد امنیتت انترژی و قاچتاق       جنبهافزون بر ای ، داشت. شانگهای 
 گذشتته پیوند چتی  بتا آستیای مرکتزی را بتیش از       ۀاست که زمینبوده مخدر از دیگر مواردی 

 (. Karami and Azizi, 2013: 136) کرده است فراهم
رویکرد امنیتی سیاست خارجی چی  در برابر آسیای مرکزی در دورۀ هو جی  تتائو از سته   

پذیرفت، امتا تتالش آمریکتا بترای افتزایش       گرایی اثر می طلبی و افراط تهدید تروریسم، تجزیه
ای نظتامی  ویژه بعد از رویدادهای یازدهم سپتامبر و استقرار نیروهت  حضور در آسیای مرکزی به

آباد ازبکستان و مانا  قرقیزستان وضعیت را تغییر داد و حضور آمریکا را  آن در دو پایگاه خان
 Keyvanhoseini andتری  مالحظات امنیتی چی  در آسیای مرکزی تبدیل کرد ) به یکی از مهم

Omranimanesh, 2018: 457-459 یبرخت  جتاد یا ،آمتدن شتی جتی  پینتگ     کتار  (. پتس از روی 
 برابتر کشتور در    یت ای رویکترد  بترا  یمهمت  یامدهایپ  یچ یخارج استیمهم در س یرهاییتغ
کتردن ایت     ی نمونه، ابتکار یک کمربند، یک راه، ضم  برجستته برا داشته است. یمرکز یایآس
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شدن نقتش پیونددهنتدگی آن، یتزوم حفتظ ثبتات در       منطقه در سیاست خارجی پک  و پررنگ
ستو   (. پکت  از یتک  Aqayii and Qahramani, 2019: 299)سازد  آسیای مرکزی را ضروری می

از گذشته خود را به بازیگر مسلط منطقته تبتدیل کنتد و از      های مختلف بیش کوشد با طرح می
واسطۀ برتری محلی ختود بته حفتظ     های مختلف از جمله به شکل کند به سوی دیگر، تالش می

گرای چتی  در آستیای مرکتزی    ثبات در آسیای مرکزی کمک کنتد. هرچنتد رویکترد انحصتار    
ای، دهلی نو نیز بتا پکت  همتراه     تواند مطلوم هند باشد، از نظر ضرورت حفظ نظم منطقه نمی
 است.

برخالف چی  که مرتب در پی ارتقای برتری محلی خود در آستیای مرکتزی بتوده استت،     
هتای پتس از فروپاشتی اتحتاد شتوروی دچتار        سیاست هند در برابر آستیای مرکتزی در دهته   

شدت تالش کترده   شکلی که دهلی نو گاهی برای نفوذ در ای  منطقه به وخیز شده است؛ به افت
شاهد روند رو به افتزایش نفتوذ    2015و گاهی از آن رافل بوده است. با ای  حال، پس از سال 

ایم. پس از بازدید نارندا مودی از کشورهای آسیای مرکزی در ستال   هند در آسیای مرکزی بوده
رو، هنتد در ستال    تری برای آسیای مرکزی در پیش گرفته است. از ای  ند برنامۀ منظم، ه2015
وگتوی   نیتز برنامتۀ گفتت    2019به عضویت سازمان همکاری شانگهای درآمد و در سال  2017

یعنتی  « قدرت تهدیتدگر »هند و آسیای مرکزی تدوی  شد. راهبرد معقول برای هند همراهی با 
ت. بدی  ترتیب، هند با تکیه بر رقابت آمریکا با چی  و روستیه در  آمریکا در آسیای مرکزی اس

(. در هتر  Shafiee, 2017: 112کنتد )  آسیای مرکزی فضای تنفس بیشتری در ای  منطقه پیدا می
استتفاده  »توان از راهبرد  حال، هند در مقایسه با چی  نفوذ کمتری در آسیای مرکزی دارد و نمی

 طور جدی بهره برد. سیاست ای  کشور در آسیای مرکزی بهبرای توضیح « از برتری محلی

 هاي نفوذ یکدیگر احترام به حوزهب( 
های بزرگ، احترام بته   ای در شرایط رقابت قدرت تری  راهبردهای حفظ نظم منطقه یکی از مهم

های نفوذ همدیگر است. همان طور که گفتیم، چی  نسبت به هند حضور و نفتوذ بستیار    حوزه
عنتوان یکتی از    اش بته  رو، استفادۀ چی  از برتری محلتی  آسیای مرکزی دارد. از ای  بیشتری در

راهبردهای حفظ نظم در آسیای مرکزی بررسی شد. به همان میزان که راهبترد پیشتی  در متود    
های نفوذ طرف مقابل نیز در مورد هند درست استت.   چی  درست بود، راهبرد احترام به حوزه

 Kushkiهند در برابر آسیای مرکزی بیشتر متأثر از چی  بتوده استت )   بنابرای  هرچند سیاست

and Hoseini, 2016: 128ای نبوده است که سبب احسا  خطر چی  شتود   گونه (، رفتار هند به
و واکنش شدید آن را در پی داشته باشد. عناصر اثرگذار بر راهبرد هند در برابر آسیای مرکتزی  

ایمللتی؛ م(   ای و در نتیجه، هژمتونی بتی    لی نو به هژمونی منطقهاند از: ایف( تمایل ده عبارت
مالحظات رقابت هند با چی ؛ ج( مالحظات ناشی از روابط دهلی نو با مستکو؛ د( مالحظتات   
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دنبال گسترش نفوذ  (. هند بهShafiee, 2017: 108-109روابط هند با کشورهای آسیای مرکزی )
زمان توجه دارد که ای  موضتوع نبایتد    ی است، اما همای خود در آسیای مرکز و هژمونی منطقه

رو، هند همتواره درگیتر    در تعارض با مالحظات دیگر بازیگران از جمله چی  قرار گیرد. از ای 
 پازل دشواری در آسیای مرکزی است که نیازمند اجتماع منافع خود با بازیگران دیگر است.  

  کشور در ای  منطقه، هم جاذبه دارد و با وجود حضور سنگی  چی  در آسیای مرکزی، ای
های طرفدار و مخایف ای  کشور در آسیای مرکتزی   شدن گروه هم دافعه. ای  مسئله سبب فعال

(. هند نیز از همی  مسئله استفاده کرده و تالش کرده است به Peyrouse, 2016: 17شده است )
ا حضتورش بتا مخایفتت چتی      هایی ورود کند که شاید چی  کمتر در آنجا مسلط شده ی حوزه
های دوجانبه با قزاقستان، ازبکستان  شود. برای نمونه، هند در پی گسترش همکاری رو نمی روبه

ها از ضعف اقتصتاد رو بته رشتد     و ترکمنستان در زمینۀ انرژی است. عامل اصلی ای  همکاری
میان، قزاقستان نه تنها (. ایبته در ای  Luzyanin, 2007: 241گیرد ) هند در زمینۀ انرژی ریشه می

دییل موقعیت ژئوپلیتیک بسیار مهم خود در قلتب آستیا    دییل نفت و دیگر منابع انرژی بلکه به به
(. در کنتار  Pradhan, 2022: 3و حد فاصل روسیه و چی ، برای هنتد اهمیتت راهبتردی دارد )   

مهم استت. یکتی از   رابطه با خود کشورهای آسیای مرکزی، مسیر ارتباط هند به ای  منطقه نیز 
گذرد. ای  مسیر عتالوه بتر    مسیرهای دسترسی هند به آسیای مرکزی از ایران و بندر چابهار می

تأمی  منافع محوری هند در آسیای مرکزی سبب دورزدن مسیر پاکستان و فشار به ایت  کشتور   
عنوان یکی  به (. ایبته چی  و ارتباط گستردۀ آن با ایران هموارهKukreja, 2020: 19شود ) نیز می

( و هنتد  Singh and Singh, 2019: 172های پیش روی هند در ای  مسیر بوده است ) از چایش
تالش کرده است بدون تحریک مخایفت چی ، روابط خود را بتا ایتران گستترش دهتد. بتدی       

ای در آستیای   های نفوذ چی  یکی از عوامل اصلی حفظ نظم منطقه ترتیب، احترام هند به حوزه
 ی است.مرکز

 كنش مشترکج( 
با وجود رقابت رو به رشد چی  و هند در آسیای مرکزی، شایان توجه اینکه ای  دو کشتور در  

هتا  شتود و از    تواند سبب کنش هماهنتگ آن  های متعددی نیز منافع مشترک دارند که می حوزه
یی مانند مقابلته  ها کنند. برای نمونه، دهلی نو و پک  در حوزه ای کمک می ای  راه به نظم منطقه

هتای مشتترکی برخوردارنتد     گرایی استالمی و تروریستم در آستیای مرکتزی از هتدف      با افراط
(Kushki and Hoseini, 2016: 128    برای دستتیابی بته ایت  هتدف .)      هتا، دو کشتور اقتدام بته

انتد. بترای نمونته،     نهادسازی، حضور در نهادهای مشترک و در برخی موارد کنش مشترک کرده
ای از  چارچوم سیاست جدید خود از جملته در متورد آستیای مرکتزی بته مجموعته       چی  در

هتا را بته ترتیبتات     تتوان آن  بندی کلی متی  ای متوسل شده است که در یک دسته ترتیبات منطقه
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تری  ترتیبات اقتصادی چی  باید به متواردی ماننتد    اقتصادی و امنیتی تقسیم کرد. از جمله مهم
های زیربنتایی و صتندوق راه ابریشتم     گذاری ، بانک توسعۀ سرمایه«هیک کمربند، یک را»طرح 

اشاره کرد و در مورد ترتیبات امنیتی نیتز کنفترانس تعامتل و اعتمادستازی در آستیا و ستازمان       
(. دستتور کتار گستتردۀ    Fakheri, 2021: 263-265همکتاری شتانگهای قابتل توجته هستتند )     

تنتوع اعضتای آن ستبب تضتعیف ظرفیتت ایت        نهادهایی مانند سازمان همکاری شتانگهای و  
سازمان شده است. برای نمونه، چی  در پی بازارهای آسیای مرکزی و منابع انرژی ایت  منطقته   

اش است و برخی کشورهای آسیای مرکزی در پتی   دنبال بازیابی برتری گذشته است، روسیه به
هتدف هنتد نیتز از     (.Haas, 2017: 11جلب حمایت روسیه و چی  برای بقای ختود هستتند )  

(. بتا ایت  حتال، نفتس     Tohidi, 2011: 269حضور در ای  سازمان تأمی  منافع خودش استت ) 
هتای مشتترکی ماننتد مبتارزه بتا       حضور هند و چی  در یک سازمان مشتترک کته روی هتدف   

هتا و   ای بترای برنامته   تواند انگیتزه  طلبی دست گذاشته است می گرایی، تروریسم و تجزیه افراط
 های مشترک دهلی نو و پک  در آسیای مرکزی باشد. اقدام

 نتيجه 
های بزرگ بوده است و بعتد   آسیای مرکزی یکی از مناطقی است که همواره مورد توجه قدرت

انتد. در ایت  فضتا     های متعددی در آنجا به رقابت پرداخته از فروپاشی اتحاد شوروی نیز قدرت
هتای بتزرگ    أثر از رویکردها و رفتارهای قدرتای آسیای مرکزی تا حدود زیادی مت نظم منطقه

عنوان دو قدرت فعال در  فعال در آنجا است. هدف در ای  نوشتار، بررسی نقش چی  و هند به
هتای   متدیریت قتدرت  »نظم آسیای مرکزی است. برای توضیح ای  نقش کوشتیدیم از ایگتوی   

دهتد.   زمینته ارائته متی   استفاده کنیم کته راهبردهتای متعتددی را در دو ستطح در ایت       « بزرگ
ای در گام نخست باید روی مدیریت روابتط دوجانبتۀ    های بزرگ برای حفظ نظم منطقه قدرت

ویژه دیدیم چی  و هند بتا حمایتت و حفتظ تتوازن قتدرت       خود تمرکز کنند. در ای  زمینه، به
پکت   اند. عالوه بر ای ، دهلی نتو و   ایملل در ای  جهت حرکت کرده عمومی در سطح نظام بی 

هتای   ها از کنترل خارج و سبب تنش های موجود در روابط دوجانبۀ آن اند که بحران اجازه نداده
های  گسترده و مهارناپذیر شود. در گام سوم، هند و چی  با وجود پیشینۀ جنگ در نخستی  دهه

دادن جنتگ در روابتط   هتای اخیتر جلتوی رخ    انتد در دهته   پس از جنگ جهانی دوم موفق شده
 خود را بگیرند و اجازه ندهند به روابط رو به رشدشان ضربه وارد شود. دوجانبۀ

هتا در   ای باید بردارند به رفتتار آن  های بزرگ برای حفظ نظم منطقه دومی  گامی که قدرت
گردد. در ای  زمینه، چی  به دالیل مختلف بعد از جنگ سرد به جایگاه  منطقۀ مورد رقابت برمی

مرکزی دست یافته و در موارد بسیاری از برتری محلتی ختود بترای     ای در آسیای قابل مالحظه
های موجود استفاده کرده است. در راهبرد دوم، هند بتا توجته بته     جلوگیری از گسترش بحران
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های نفوذ چی  احتترام گذاشتته و متانع واکتنش      تأخیر خود در نفوذ در آسیای مرکزی به حوزه
زمینته بته کتنش مشتترک هنتد و چتی  در آستیای         شدید آن شده است. سومی  راهبرد در ای 

گردد که در قایب نهادهای مشترکی مانند سازمان همکاری شتانگهای انجتام شتده     مرکزی برمی
 اند. ای آسیای مرکزی داشته است. بدی  ترتیب، هند و چی  نقش قابل توجهی در نظم منطقه
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