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   پاسیفیک -اتحاد مربع: ناتوی آسیایی برای مهار چین در ایندو

 

 *1 نژاد قدرت اهلل بهبودی 

 2نژاد سید رضا تقوی 
 

 

 چکیده 

 -این  دو  منطق    تی   و هند در جهان، اهم نیچ یقدرت اقتصاد شیافزا کا،یآمر یسقوط هژمون

و اقتص  اد جه  ان  اس  تیب  مرکز ثقل س را منطق  نیا  و   داده است  شیافزا  شدتب را    پاسیفیک

و  متح  دهایاالت یهژم  ون یب  را یدی   قدرت نوظهور تهد  کی  عنوانب   نیه است. چکرد  لیتبد

رو ب    رش  د  تی   از اهم یآگ  اه یب  را پ  ژوهشن ی. ااست، ژاپن و استرالیا  هند  یبرا  نیهمچن

آن  ریی   تغ یو چگ  ونگ متح  دهایاالت یب  را پاس  یفیک-ایندو منطق   کیتیو ژئوپل  کیژئواستراتژ

آن در  تیو وض    نیقدرت رو ب  رشد چ     ،نقش هند  نیاست. همچن  شدهانجام  ایپو  صورتب 

را  نیروزاف  زون چ    تیب  اهم متحدهایاالتو واکنش  پاسیفیک ایندو   منطق   کیتیژئوپل  راتییتغ

-ایندو ب  منطق    کیآتالنت ورو یتوج  خود را از   تدریجب اصر، جهان  دوران م   در  .کندمیبررسی  

 یمیعظ یدهایها و تهدها، فرصتبا چالشاین منطق     لیدل  نیب  همو   سازدمتمرکز می   پاسیفیک

پژوهش با تحلی  ل و تبی  ین  نیا .شد خواهد  روبرو   ایمنطق   فراو    یامنطق   یکشورها  یاز سو

 نیچگون    ق  درت در ظ  ال ظه  ور چ   ک     اس  تب  این پرس  ش در پی پاسخ   اولدستمنابع  

 ییایپو رییب  تغ  مربع  اتحادی  و واکنش کشورها  دهدمی  رییرا تغ  کیفیپاس-ندو یمنطق  ا  کیتیژئوپل

 . منطق  چگون  خواهد بود این
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 مقدمه

 متح دهایاالت گذاش تن کن ار یب را یج د بی رق کی قامت در نیل گذشت ، چسا 15در 

 ازنظ رکشور  نیا یناخالص داخل دیاست. تول ظاهرشده  یابرقدرت برجست  جهان  عنوانب 

 متح دهایاالتس  برابر ش ده اس ت و از  2019 تا 2005  یهاسال  نیب  دیقدرت خر  یبرابر

 نیچ  یدف اع س ازی  مدرن،  متحدهایاالتع  با اعتراف خود وزارت دفا  .گرفت  است  یشیپ

در  متح دهایاالتاز بهت ر  موق یتی درکشور را   نیا  ینظام  یهاییسال گذشت ، توانا  20در  

 کیمت  ارف و بالس ت  هایموش کو    ییدف اع ه وا  کپارچ  ی  هایسیس ت مانند    هاییزمین 

ض د  یه اتیبلدر قا یمیعظ  یگذار یسرما  نیهمچن  نیداده است. چ  رقرا  نیمستقر در زم

 متح دهایاالت یهاناکام گذاشتن تالش  باهدفخاص    طورب انجام داده است ک     یدسترس

کش ور  نی . ااست یریدر صورت وقوع درگ ایخود در آس یدفاع از متحدان و شرکا  یبرا

 ب   یو ه وش مص نوع یبرینوظه ور مانن د س ا  یه ایدر فناور  یادیز  ینوآور  نیهمچن

رقاب ت  نی . ااستگرفتن  یشیدر ظال پ زیظوزه ن نیدر ا  متحدهایاالتآورده ک  از    دست

 متح دهایاالتب  دنبال رقابت ب ا  نیپکن همچن .ستین  یو نظام  یتوان اقتصاد  از نظرفقط  

مب ال   گذاریس رمای ب ا  ،یدر سطح جه ان کیو استراتژ  کیتیژئوپل  ک،یپلماتینفوذ د  یبرا

مانن  د  یعم  وم یکااله  ا ت  یمین یب را ییق  ایو آفر ییایآس   یهنگف ت پ  ول در کش  ورها

 واش نگتن، درخ ور توج  عدم واکنش  لی، ب  دلظالبا این و ارتباطات است.  هازیرساخت

، ب ا هاس ال یب راچ ین  شده اس ت. لیتبد یتهاجم ظالت نفوذ ب   یبرا  نیچ  یتکاپو  نیا

 2"1یب رش س االم" ه ایتاکتیک قیخود از طر  ییایو در  ینیزم  یادعاها  جانب یک  شبردیپ

ب ا تحمی ل ش رایط از  و دیگ ر کش ورها، تنامیو ن،یپ یلیمانند ژاپن، هند، ف  یگانیهمسا   یعل

از جمل   ای ن اق دامات ، دهددر مسیر اهداف خود قرار میاجبار ها را ب  آن  یاقتصاد  نظر

 قی از طر ای  النکایس ر همچوندر برابر سهام  یب  مبادل  بده  هاآنوادار کردن    توان ب می

ب ا  همچن ین نیچ  ب رد.، اهداف خود را ب  پ یش میایمانند استرال  نگیضد دامپ   هایت رف 

س ازمان مل ل متح د در م ورد  هایکنوانس یونمانند    یالمللنیب  نیب  قوان  یبندیامتناع از پا

 
1. Salami Slicing 

 یرو یاشاره دارد ک    وقت    یرقانونیکوچک و غ یها تیاز ف ال  یکسر یشدن در    ر یدرگ  فیتوص  یبرا.  2

 .خواهند داشت یبزرگ ر یشوند، تاث یه  جمع م
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از  ج دی واک نشرا بدون  متحدهایاالت یتحت رهبر  برالیل  یالمللنیب  ظ ن  ،هاایظقوق در

پاس خ ج امع در  کی  انی واشنگتن شروع ب   ب اخیراً ؛است پا گذاشت  ریواشنگتن ز  یسو

پاس یفیک -این دو یاس تراتژ قیاز طر کیو استراتژ  کیپلماتید  ،ینظام  ،یاقتصاد  هایظوزه

آرام -هن د منطق  اس ت ک    نی از ا ن انیاطم یاستراتژ نیاهداف ا کرده است.آرام(  -)هند

 یو تج ارت ب را ییه وا یازه اپرو ،یناوبر یبرا است ک  کیاستراتژ  منطق   کی  عنوانب 

 کی اس ت و تح ت س لط   بن دیپا المللبینب  ظقوق  و نیز هم  کشورها آزاد و باز است

ب    یدفاع از نظ  جهان یبراراستا  نیو در ا  ستین  نی« همچون چتجدیدنظرطلب  ت»قدر

ی ائ  تالف ب  ا کش  ورها تی  ب    دنب  ال توس     و تقو ای  ن کش  ور ،متح  دهایاالت یرهب  ر

ژاپ ن، هن د و همراه ی ب ا   1یا ک وادچهارجانب   کشورهای  مانند    خود  مفکره  دموکراتیک

 آغ از ش د، نیووه ان چ  از کرون ا ک   روسی و وعیواکنش ب  شهست. همچنین   ایاسترال

ی منطق   براب ا همک اری س ایر اع  ا.را    یدی چارچوب جد  متحدهایاالت  سبب شده ک 

 ج ادیباع   ا یک  چ   ع وامل پردازدیم سئل م  نیمقال  ب  ا  نیاند.  آغاز کپاسیفیک  -ایندو

-این دومنطق    کی تیژئوپل نیقدرت در ظال ظه ور چ   چگون   ه است وشدکواد  ائتالف  

منطق   چگون   ای ن  ییای پو ریی ب  تغ کشورهای کوادواکنش  دهد وتغییر میرا  پاسیفیک  

 نیظه ور چ  لی ب   دلشود ک  استدالل مطرح می نیا؟ در پاسخ ب  سؤال فوق خواهد بود

ی اع  ای ق درت اقتص اد تنهان   منطق ،در   یو نظام  یقدرت بزرگ اقتصاد  کی  عنوان ب

 قرارگرفت   م ورد تهدی د ش دتب  زیمنطق  ن  این  در  کایآمر  کیهژمون  تی، بلک  موق کواد

 و ک واد ای  چهارجانب  اتح اد  س ویب چه ار کش ور  نی علل رف تن اپژوهش    نیاست. ا

منطق    کیو ژئواس تراتژ کی تیژئوپل ییایپو ریی  تغب  اع ای این پیمان را  واکنش  همچنین

 دهد.مورد بررسی قرار می  پاسیفیک-ایندو

 

 پژوهش  پیشینه .1

 و یب   زب ان فارس  یب ا آن آث ار متح دهایاالتو نوع مواجه   نیرشد و ظهور چ  رامونیپ

ان ب ا عن و ایمقال ( در 2018شمباو ) دیوید است ازجمل ، درآمده  ریب  رشت  تحر  یسیانگل

« آمیزرقاب ت یستیهمز ایقدرت   ریی: تغایآس  یدر جنوب شرق  نیو چ  متحدهایاالت»رقابت  

 
1. QuadrilateralAlliance 



150 

 

 

 

 

 فصلنامه 

 های پژوهش  

الملطط   بطط  روابطط  

  11 )سططططا   دوره

پ ططاپی   3شططماره 

  1400  پای ز 42

 
 
 
 
 

 تی مز س ندهیپرداخت  است. ب   نظ ر نو یجنوب شرق یایدر آس نیو چ  کایب  رقابت آمر

 یای مزا یدارا نگتنیش وا ک درظالیبوده    کیپلماتیو د  یاقتصاد  عمدتاًظوزه    نیپکن در ا

  ی ( در مقال  »نظر1399) شناسزدانیو  یدیجمش. (Shembav,2018است )  چندوجهی

بس تری ب رای تحلی ل رفت ار سیاس ت   متح ده؛االتیچرخ  ق درت و تح والت ق درت ا

در شاخص تولید ناخالص داخلی، قدرت نسبی آمریکا رون دی   « اذعان دارند ک   یخارج

و دیگ ران  . س ازمندنزولی را طی کرده ک  ناشی از سرعت رشد رقبایی نظیر چ ین اس ت

 ب ر  "2019-1945ژاپ ن:  یتیاثرگذار بر تحوالت امن ایمنطق   یرهای»متغ  مقال   ( در1398)

 یه اییایپو ج ادیباع   ا ری اخ یهادر س ال یوجود  تیاظساس عدم امنآن هستند ک :  

 شیب   س مت اف زارا کش ور ش ده اس ت و ژاپ ن    نی ک الن ا  یدر راهبردها  کیاستراتژ

 نی ا اس ت. دادهمنف الن  خ ود ظرک ت  یخارج استیدر س رییغو ت  ینظام  یهایتوانمند

 تغیی رب وده ک   باع    ایشرق آس یتیامن طیدر مح  یاز دگرگون  یناش  تیاظساس عدم امن

 نی ب   ا ییگوپاس خ ریکش ور را در مس   نی ژاپ ن ش ده و ا  یتیامن  رانیگ یتفکر تصم  در

ای تح ت در مقال   (1398محم دی و ض رغامی )  .ه ا ق رار داده اس تو چالش  دهایتهد

اف زایش ق درت نظ امی و  «پاس یفیک–سیا آواکاوی دالیل تمرکز آمریکا ب  سمت »عنوان  

ب   من افع مش ترت، ت یمین امنی ت خط وط تج اری  اقتصادی چین، ت مین دسترسی آزاد

ترین دالیل تغییر راهب رد را از مه  های دوربرد کره شمالیدریایی، مقابل  با توس   موشک

در  (1398) موس وی و منف رد دانن د.پاس یفیک می–ظ وزه آس یا  ده ب   س متمتحایاالت

آمریک ا در دوران دونال د  یسیاس ت خ ارج  ی»نئوجکسونیس ؛ الگوای تحت عنوان  مقال 

آمریک ا  متح دهایاالتخ ارجی  ، تحلیل سیاستیدر شرایط کنونبر این نظرند ک  «  ترامپ

ک   ، هم راه اس ت یبیشتر هاییقط یتم و عد  هاپیچیدگی  یدر قیاس با گذشت ، با یکسر

هم راه س اخت   یبیش تری ای ن کش ور را ب ا پیچی دگ یخ ارج یهمین امر تحلیل رفتارها

ب   واک نش  من ابعاز  ک دامهیچ نیش یپ ه ایپژوهشدر آنچ  کامالً روش ن اس ت،  .است

ان د؛ بن ابراین ای ن موض وع نپرداخت ، کشورهای رقیب چین در قالب اتحاد کوادمشخص  

اگرچ    گیرد. الزم ب   ذک ر اس ت ک  ای اولین بار در این پژوهش موردبررسی قرار میبر

و  توس    و ی، همک اریبریسا تی، امنس یضد ترور  ازجمل ،  یهمکار  ن یزم  نیکواد چند

 تمرکز دارد. نیعامل چ  یبر رو  پژوهش فقط  نیا  ی، دارد، اماامور مال
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 چهارچوب نظری  .2

ثب ات   ی از نظر ،پاس یفیک-این دودر منطق      متح دهیاالتاو    نیچ  یرفتارها  لیتحل  یبرا

 کی ثب ات هژمون یاست. تئور شدهاستفاده  گراییواقع ترگستردهدر چارچوب  کیهژمون

 نیت  م ست یدولت مسلط وجود داشت  باشد ک  ثبات را در س  کیک  اگر    کندمی  شنهادیپ

اس ت و  کیآنارش  الملل یبین یاس ی. نظ ام سش ودمیبرقرار  المللبینکند، صلح در نظام 

 نی کش ورها را از تج اوز ب از دارد. در ا گ ریوجود ندارد ک  بتوان د د  یقدرت برتر  چیه

ق درت باع    عیقدرت خود دارد. توز شیب  افزا  ازیخود ن  یبقا  یبرا  یراستا، هر کشور

ب ر  پ ژوهش نی ا .ش ودمی کیآنارش ست یموجود در س هایدولت نیدر ب  یراه  دو  جادیا

 :تمرکز دارد  کیثبات هژمون  یعنصر نظر  چهار

 ,Mearsheimer)اس ت  یهژم ون یقدرتمند و باثبات جزء ض رور یاسینظام س کی .1

 نی اس ت. ا باثب ات  یاس یس  ازنظ رو    یستیالیسوس  ظزبیتک  ست یس  یدارا  نیچ.  (2001

 .کرده است  لیقدرتمند در منطق  تبد  یرا ب  کشور  نیو مولد، چ  داریپا  ست یس

ق درت  کیب   شدنتبدیلدر ظال  نیاست. چ یمؤلف  مه  هژمون نیدوم ینظامقدرت  .2

 ه ایویژگیاز  یک یدر ظال رشد است. کار در اتحادها  سرعتب در ظال ظهور و   ینظام

 .(Cox, 1997)  هژمون است  کیمه   

 ,Mearsheimer)کن د می ف ایا یهژم ون ج ادیدر ا یاتی اقتصاد قدرتمند نقش ظ کی .3

 ش دتب منطق    یاست. کشورها  متحدهایاالتاقتصاد بزرگ پس از    نیدوم  نیچ.  (2001

 .وابست  هستند  نیچ  یاقتصاد  یب  نفوذ و همکار

عنص ر  نیچه ارم گ ر،ید یکش ورها از سوی آن رشیجهان و پذ یرهبر یبرا "اراده" .4

 ای تانیبر یاول، امپرات ور یپس از جنگ جهان .Cox, (1997)است هژمون  یبرا یضرور

نتوانس ت  ف،یاقتص اد و ارت ش ض   لی کند، اما ب دها، ب  دل فایست نقش هژمون را اتوان

 یداد. هژم ون ک ایخ ود را ب   آمر یدوم ج ا یهانکند و پس از جنگ ج  یجهان را رهبر

. فقدان هژمون منجر ب  جن گ رندیقدرت هژمون را بپذ  دیبا  هادولت. اکثر  ماندنمی  یمخف

 .دوم شد  یجهان

 یب را زی چ ت رینمه . کن دمیعمل   یموالً در چارچوب تهاجمم   یهژمون قهر  کی

 یژگ یس   و یجه ان دارا کینظ   در جه ان اس ت. س اختار آنارش  نیهژمون ت م  کی
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کش ورها را  ریک   بتوان د س ا یمقام عال چیاست ک  ه  نیا  هاآناز    یکیاست.    شدهت ریف

ب    طلبیق درتب    لی ماست ک   نیا م،در برابر متجاوزان محافظت کند، وجود ندارد. دو

 تی را داشت  باشد ک   عم دتاً ماه ینظام هایقابلیتاز  یتا برخ  کندمیکمک    یهر کشور

اس ت.  ه ادولت ریدولت نس بت ب   س ا کیبودن  بینیپیش  رقابلیدارند. سوم غ  یتهاجم

 رات رس  نی مطم ئن باش د. ا  گ رید  هایدولت  اتیدر مورد ن  تواندنمیدولت هرگز    کی

از مس ابق   یخ ود بخش  یبق ا یبرا یهر دولت ،ترتیب این ب رد.  بب  نیاز باند  تونمیهرگز  

را ب   وج ود  یت یم  ل امن  تیوض   نی. اشودمی   یدولت قدرتمند همسا   یعل  یحاتیتسل

در  ه اآن ن انیندارند اما ع دم اطم گریکدیمبارزه با  یبرا یلیبزرگ دل هایقدرت.  آوردمی

 (Mearsheimer, 2001) .ب  دنبال قدرت باشند  کندمی  مجبوررا    هاآنمورد بقا  

ه ای تواناییکش ور هم    نی اس ت. ا ایمنطق قدرت رو ب  رشد و هژمون   کی  نیچ

مس تقر  هژم ون متح دهایاالتدارد.  جه انی راهژم ون  کی عنوانب  شدنی تبدیلبرا  الزم

 اینطق   آس خ ود را در م یهژم ون متحدهایاالتهژمون نوظهور است.   کی  نیو چ  یجهان

 متح دهایاالت. ده دمیمنطق    استیسدر  نیرا ب  چ سختی فرصتیب کرده است و    تیتثب

آغ از ک رده  کیفیپاس -ن دویدر ا نیمه ار چ  یرا برا  کسانی  هدفمتفاوت با    استیدو س

و توس ط  مط رح و پیگی ری ش د اوبام ا ک   در دول ت ایاس ت. چ رخش ب   س مت آس 

اتح اد آن کش ور در قال ب   کیفیپاس -ن دویا  استیو اکنون سهای ب دی دنبال شد  دولت

تهدی دات  .در جهان ندارد  متحدهایاالت  یهژمون  نیت م  یبرا  نیجز مهار چ  یهدف  کواد،

ای رقب ای منطق   هند و ژاپ ن شدهباع  شدن چین ب  یک هژمون ی ناشی از تبدیلخارج

ند و بخواهن د باش  نی( نگ ران ق درت چ ایمنطق  گرانیباز ری)و سا و تاریخی این کشور

ک واد( ) پاس یفیک-نزدیکی بیشتر ب   آمریک ا در قال ب اس تراتژی این دو منافع خود را در

 پیگیری کنند.

 

 کیپاسف-ندویا .3
ب  ا  کیفیپاس -ن دویخ ود در منطق    ا یظف  ه هژم ون یب را ک ایاز آنج ا ک   ق  درت آمر

ب    کتی نآتال-وروی از ظ وزه  ایپو صورتب مرکز ثقل جهان   ،دهیمواج  گرد  هاییچالش

منطق   ب   دنب ال  نی روزاف زون ا  تی در ظ ال انتق ال اس ت. اهم  کیفیپاس -ندویمنطق  ا
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ک  منطق    است راه -کمربند استیس شبردیپ لیب  دل یدر اقتصاد جهان نیگسترش نفوذ چ

ام ر  نی ک  ا کند،متصل می غرب ب را شرق  زیو ن یمرکز یایاروپا و آس  قا،یرا ب  آفر  ایآس

 اس ت. پاس یفیک گردی ده-این دو  تج ارت، اقتص اد و ق درت در منطق    شیمنجر ب  افزا

 روزاف زوننفوذ  شیاز افزا یبهتر و برخورد قاطع با خطرات ناش  تیریاتخاذ مد  یچگونگ

 انوسی »هن د و اق یاس تراتژ مفه وم جل ب ش ود. نظرها ب  سمت کواد سبب شد ک   پکن

ش د،  ی( س نتپاس یفیک  ایرام« )آسآ  انوسیو اق  ای»آس  نیگزی( ک  جاکیفیپاس-ندوی« )ا1آرام

 را پاس یفیک این دودر  یکیتیژئ وپل راتیی ، تغاس ترالیا یدفاعسند  ایجاد کواد است.  مقدم 

 ین ام فرمان دهنی ز  متح دهایاالت، ه استمشخص کرد ایاسترال تیامن یاصلعامل    عنوانب 

 ژاپ ن .(Copp,2018)داد  رییتغ آرام انوسیهند و اق یآرام ب  فرمانده انوسیخود را از اق

هن د  .ک رد ییآرام شناسا -هند اقیانوس دررا   هافرصتو    هاچالش  ع و دیگر این گروه،

 نم  ود ان  دازیراه اشخارج   در وزارت  اخ  ود رپاس  یفیک -این  دو یاختصاص   زی  م

(Ministry of Foreign Affairs Japan,2019). 

ک   از س اظل  کن دمی فی رت یارا منطق پاسیفیک    ایندو  ،کایامر  یمل  تیامن  یاستراتژ

 پاس یفیک این دوش ده اس ت. منطق      دهیکش   متح دهایاالت  یهند تا س واظل غرب   یغرب

و  ایجزیرهش ب  ،یاکش ور ق اره 36باش د ک   مش تمل ب ر  نیزم یمنطق  رو  نیترپراکنده

آرام  یه اانوسیاست و اکثر پهن  اق  یمسکون  رهیچند ده هزار جز  ازجمل   الجزایریمجمع

نف ر  اردی لیم 3از  شیمنطق  ب ا ب  نی. ادهدیرا پوشش م ایآس یداخل  یاهایدر  زیو نو هند  

 یکش ورها نیترتی از پرجم م ورد   دو  ازجمل جهان    تیاز جم   یمیاز ن  شیب  ت،یجم 

 یه ایژگیو یمبن ا منطق   ب ر نی . اده دیم  یرا در خ ود ج ا  نیهند و چ   ی نیجهان  

 نیهمچ ون چ  یبزرگ یهاقدرت  هایسیاست  یآن، محل تالق  یتیو امن  یاسیس  ،یاقتصاد

 یاقتص ادها نیاتری است و پو یفناورو   یتمرکز سرمامحل  . منطق  مذکور  است  کایو امر

 یرش د جه ان در آن متمرک ز هس تند. توانمن د نیانگی م  نیاز ب االتر  یبا برخ وردار  ایدن

ت ازه  یرهاکش و توج قابل اتیتجرب ن،یچ یرو ب  رشد اقتصاد  روندبرتر ژاپن،    یاقتصاد

تح والت  یه انکانو نیت رمه   ،«2آن»آ.س  .    یشده و ظرکت رو ب  رشد اقتصاد  یصن ت

 
1. Indo-Pacific 

2 . ASEAN 
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 ش امل جه انی اقتصاد خروجی درصد 40 از بیش .رودیم شمار ب منطق     نیدر ا  یاقتصاد

 در ای ن منطق  . است منطق  این ب  مربوط  نیز  جنوبی  کره  و  ژاپن  چین،  پیشرو  اقتصادهای

 نیت رجه ان )هن د( و بزرگ  یدموکراس  نیتر. بزرگشودین صحبت مزبا  300از    شیب  ب

 یب    نیاند. همچن منطق  واقع نیدر اه   پاکستان و هند(    ،ی)اندونز  یاسالم  یکشورها

هن د  ،یکره جن وب ،یکره شمال  ن،یجهان شامل چ  هایارتش  نیترشرفت یو پ  نیتراز بزرگ

 یراهب رد یه اآبراه قی از طر یرت جهاندرصد تجا 70 و  منطق  ت لق دارد  نیو ژاپن ب  ا

ی از طری ق ای ن کش ت 75000و س االن   ردیگیماالگا و سوندا صورت م یهاتنگ   ریآن نظ

این مسائل نش ان از اهمی ت ب االی ای ن  .کنندیو اروپا وصل م  ان یرا ب  خاورم  ایآس  منطق 

 منطق  دارد.

 

 کواد   ی گیرو عوامل مؤثر در شکل  هاینهم. ز4

 یدی تهد نیک  ص  ود چ   اندکردهمحرمان  اذعان    طورب   ای  حاًیصر  کواد  گروه  یکشورها

س و اق دامات چ ین از یک  .(Pompeo,2020)  نظ  کنونی جهان اس ت  یبرا  کیاستراتژ

 هایکش تیو  ییای در نظامیانش ب ، ی، اع زام گ ارد س اظلیمص نوع  ریساختن جزا،  مانند

تج ارت در  یاتی ظ یرهایال کنت رل ب ر مس اعم   یمورد مناقش  برا  هایآبراهب     یشیمایپ

، یاجب ار اقتص اد قیکشور از طر نی، او از سوی دیگر ((Parameswaran,2020،  منطق 

را  ترکوچ ک یاست ک   کش ورها یکیو م امالت مبه  ب  دنبال منافع استراتژ  نفوذاعمال

ک    (Blumenthal,2020) بردمی نیرا از ب هاآن ظاکمیت و کندمیگرفتار    یبدهدام  در  

ک    س تیت ج ب ن  یجا  نیبنابرا  موجب نگرانی شدید کشورهای ع و کواد شده است؛

 این دو« در 1نظ   کن ونی ب ر یمبتن  س ت یکواد بر »ت هد مشترت« خ ود ب   »س  یکشورها

 در منطق   ی، ثبات و گشودگکیدموکرات  هایارزش،  یناوبر  یو لزوم ظفه آزاد  پاسیفیک

با نفوذ چین  کنند.می  دیتیک  برای مقابل  

 

 

 

 
1. Rules-Based Order  
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 استرالیا. 4-1

، ص حبت در ایاس ترال گذارانسیاس ت، 2017در س ال ک واد   یای ب  اظ  یمنته  هایسالدر  

 نی خ ود در ا ی  یطب یرا با شرکاها ارزشبر  یمبتنجدید  یاستراتژ کی  یمورد جستجو

 نی ا یکواد موض وع رواب ط اقتص اد گفتگوهایب   ایاسترال لیتما لیدل  نمودند.گروه آغاز  

مقص د ب زرگ  نیدرص د دوم  15ب ا ظ دود  نی، چ 2007در س ال اس ت .  نیچ  با  کشور

 یمقص د ص ادرات ت رینمه ، ب  2017سال  ( ولی درUren, 2007) بود ایصادرات استرال

 رس ید 2019در س ال  درص د 35ب     نیب  چ  ایشد و ظج  صادرات استرال  لیتبد  ایاسترال

ادام  داش ت   2020روند تا سال   نیا  .بود  گسنزغالو    آهنسنگشامل صادرات    عمدتاً  ک 

 نیچ اگرچ   سوق داده است.   نیچ   خطرنات ب  یاقتصاد  یرا ب  سمت وابستگ  ایو استرال

های خود ب   اس ترالیا زیرساختو  عیصنا موردنیازو مواد خام  یمنابع انرژ برای تیمین  نیز

و  هازیرس اختتوس     در نیرش د چ  شیبا افزا رودمیظال، انتظار   نیبا اوابست  است،  

 ری، ش یداروه ا، محص والت کش اورزی، مص رف یخ ود، واردات کااله ا  یازه این  تیمین

ک انبرا اه رم ش ود ک   را از استرالیا کاهش دهد؛ این اقدام چین سبب میخشک و شراب  

ب ا  نیاز چ  ای، واردات اس ترالنیهمچن  از دست ده د.را  ب  پکن    خود   یاولصادرات مواد

را ب ا اقتص اد  ایاست و اقتصاد اس ترال  یافت افزایشکشورها    رینسبت ب  سا  یشتریسرعت ب

ک  رده اس  ت ک    س  بب نگران  ی مقام  ات ای  ن کش  ور ش  ده اس  ت  وابس  ت  ش  تریب نیچ  

(Earl,2020.) 

 هایمورد دیگر ک  سبب نگرانی مقامات استرالیا ش ده اس ت ای ن اس ت ک   دانش گاه

 ؛هس تندخارجی متک ی   انیاز دانشجو  دریافتی  یهاشهری ب     توجهیقابل  زانیب  م  ایاسترال

 دارا دانش جویان خ ارجی را در ای ن کش وررتب   اول  ین یچ انیدانش جو انیم نیک  در ا

 نی ا اف تیدر در قبالالیا در واقع استر هایب  گفت  کارشناسان استرالیایی دانشگاه  باشند.می

 ،((Babones,2019 ندازن دامیرا ب  خط ر  هادانشگاه ی درعلم  یزادآ  ی،ضرورارزهای  

و ب ا  رگ ید یکش ورها در کی دموکرات ه ایآزادیاس تفاده از  ب ا س و  ،ینیقدرت چزیرا  

 یو دانش گاه یمراکز علم  از یشروع ب  جاسوسآن کشورها اعتماد   یا  واز غفلت    استفاده

 ری اخ هایس الدر کن د ک   ای ن مس ئل  میخود  انیبا استفاده از دانشجواین کشورها   در

 ای ن کش ور و اس تمردم، مقامات سیاسی و نخبگان استرالیا شده  سابق بی ینگران  بجمو
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ق انون  یخود از مداخالت خ ارج تی« ظاکمسابق بی» دیتهد  یرا مجبور کرده است تا عل

ک  چین با ایج اد   اندکردهمقامات استرالیا همچنین اعالم    .(Hamilton,2018)  کندوضع  

سناتورها و نامزده ایی ک   ب   دنب ال پی روزی در انتخاب ات روابط مالی سودآور با برخی 

ظم الت  همچن ین است. چین روی کار آوردهرا  هستند، در مجلس استرالیا »عوامل« خود

قب ل  یق اًکش ور دقای ن پارلمان استرالیا و س  ظزب اصلی سیاسی  یهاسایبری را ب  شبک 

مش کل  کی   نیهمچن  نیچ  .(Packham,2019)  داشت  است  2019از انتخابات پارلمانی  

را ب ا  ایدر اس ترال یانس جام اجتم اع نک یا  ،کرده است  جادیا  دیگر ه  برای استرالیا  دیجد

 قی از طر ش ودمیک  گفت   نینفوذ چ اتیدر مورد عمل ینگران مواج  ساخت  است.  دیتهد

 ارتب چینی ییایاس ترال اس تمدارانیو س  ییایاس ترال  -ین یچ  هایس ازمان،  ینیچ  انیدانشجو

 ه ایبح داشت  است و منج ر ب    ایجام   استرال روی منفی بر  ریتیث  کیاست،    شدهانجام

نی ز  راًی اخچ ین  .Qian,2019)) است« شده 1زردپرشور در مورد »هشدار خطر   یعموم

 دی کوو منش یمس تقل در م ورد   الملل یبین  قی تحق  یب را  ایدر پاسخ ب  درخواست استرال

آن اعم ال  را ب ر یدی جد هایت رف  را ممن وع و   ایاس ترالاز    نوزده، واردات گوشت گاو

 (.Jyotsna,2020)کرد

 نی»بلند پروازان  ت ر فیبا ت ر، 2016 ی منتشرشده دولت استرالیا در سالدفاعدر سند  

دوم،  یاز زم  ان جن  گ جه  ان ایاس  ترال یس  لطنت ییای  در یروی  ن یبازس  از یبرنام   « ب  را

و  روی ن نی ا نوسازیو    هاکاستیرفع    یدالر برا  اردیلیم  48.75م ادل    ایبودج اختصاص  

 منطق   در ییای از نظ  در در ظفاظت روین  نیا  یبرا  یدیجد  نقش  فیو ت ر  ییشناسا  زین

-Department (of Defence Australia,2016:68)  تر، ذکر گردیده استگسترده  یآب

اش اره ش ده ک    ،ایش رق آس  ییای در منطق  در نیچ زیب  رفتار قهرآم، سندهمین  در    .71

 عنوانب   نیاز ظهور چبلک  داده است،  صیپکن را تشخ  دیتهد  تنهان کانبرا    دهدمینشان  

 .کرده است  دیقطع ام نیز  پذیرمسئولیتقدرت    کی

را  یآرام جن وب انوسی و اقآسیای جنوب شرقی  یایدفاع از در ایدر ظال ظاضر استرال

 ای« اس ترال2کیانکار اس تراتژ زهی»غریاست س داند.ی میاتیظ کیهدف استراتژ  کی  عنوانب 

 
1. yellow peril alarmism 

2. strategic denial instinct 
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 تی آرام، ب ا تقو انوسی اق ری از جزا گ رید هایق درتداش تن نگ  و دور یریجلوگ  یبرا

 یت یو امن یادغ ام اقتص اد ج ادیا یبرا یآرام جنوب انوسیاق یکشورها  کشور با  نیت امل ا

ت ازه در  یخارجاس تیس ج ادیا یب را  زهی انگ  نی ا  اس ت.  قرارگرفت    موردتوج  منطق ،  

پک ن ب   بن ادر،  یابیدر مورد اظتمال توس    و دس ت یاز نگران یناش  یآرام جنوب  انوسیاق

م انوس  رهی جزو   «وانواتوی«، »جیف»  در  ازجمل منطق ،    هایپایگاهو    یرساختیز  ساتیتیس

   .Shorten,2018)باشد )می  نون یدر پاپوآ گ

در م ورد  نظرتب ادل یب را یاص لگ اه جای عنوانکواد ب  در ظال ظاضر از دید استرالیا

س   کش ور  یابیدر کنار ارز یوقت های استرالیا،نگرانی  نیا  .شودمی  دهیمنطق  د  هایچالش

را ب    خ ود گی ردمیق رار    در کن ار ه  در منطق  نیع و کواد در مورد نقش چ   گرید

 هایزمین   دراد خود در ک و مانانیپبا ه  یدنبال همکار ب  ایاسترال .دهدتر نشان میواضح

اس ت ک    ینیب  دنبال مقابل  با چ، خودمرزهای در خارج از  یتیو امن کیپلماتید ،یاقتصاد

 ب  ردمی شیپ   «،1یتل    ب  ده یپلماس  یدر آنج  ا ب  ا اس  تفاده از »د راخ  ود  اس  تیس

(Davis,2019  ؛)  و  یت یامن ،یدر موض وعات تج ار  نیب ا چ   ایاختالفات اس ترالبنابراین

 ش ود. ترنزدی ک در ک واد و متحدانش کایکشور ب  آمر نیاست ک  ا باع  شده  یجاسوس

و  متح دهایاالتب ا  ایاس ترال ش دهتقویتدر مشارکت   «پاسیفیک آزاد و باز  ایندو»ت ریف  

 س بب ش د ب ا هن د جایگاه خود را پیداکرده است و گرمی روابط روب  رشد استرالیاژاپن  

 کیش ر کی  عنوانب  هن د  زی را (؛Worthington,2020) نیروی م اعفی بگیرد کواد

در  ایاس ترال ظ لراه .ش ود دهی د ب ادوام یمشترت و نهاده ا هایارزش نیو سرزم ی یطب

هن د  انوسی هن د در اق یاز رهب ر ایاس ترال .اس ت هند ،نیب  چ یوابستگ اجتناب از  مقابل

ات و ص ادر یب را یمقص د عنوانب   جای چینب  هند جایگزینی  و ب  دنبال  کردهاستقبال  

در س طح  2+  2 یگفتگ و یبرق رار (.Payne,2019) اس ت الملل یبین  انیمنبع دانشجو

ی و ارتق ا س طح ب اال 2035اقتص اد هن د ت ا س ال  یاستراتژ نیخارج  و دفاع، تدو  ریوز

 Ministry of External)  استرا فراه  کرده   هاآن  هایهمکاری  ن ی، زمینظام  یهمکار

Affairs India,2019.) خ ود در  یاز ش رکا تیجلب رض ا یبرا ای، استرالنیبر ا عالوه

 .کرده است  دیآرام تیک  انوسیآن در هند و اق.آس   تی، بر مرکزیجنوب شرق  یایآس
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 . هندوستان4-2

م ذاکره در  ب ا وج ود واس ت  باالگرفت   2020 ژوئ ناز ماه  نیو چ هند یاختالفات مرز

ظ ل اختالف ات م رزی جه ت  در یمحسوس  شرفتیپ ی،و فرماندهان نظام رانیسطح وز

در گ روه راظ ت ب    ن ودهلی تیموق  قیتصد. این عوامل باع  شده نشده است  ظاصل

 ه اینگرانی ن ودهلی در (.Ministry of External AffairIndia,2020) برس دنظ ر 

وج ود آرام  -هن د  و ایظ ور پکن در جنوب آس  شیدر مورد افزا  ایی فزایندهکیاستراتژ

خ  ود،  یداخل   تی  امن یک  ردن ف   ا دهی  چیک  رده اس  ت ت  ا ب  ا پ ت  الش نیچ   دارد.

از در اس  تفاده پاکس  تان از کش  ور  نی  کن  د، ا یهن  د را خنث   طلبان   های جاهبلن  دپروازی

 طلبتجزی   ه ایگروه خود نیز  و  کندمی  ظمایتهند     یعل  یستیترور  -  یابتین  هایگروه

 ده   دمی ق   رار موردظمای   تو  خت هن   د س   ا یرا در ش   مال ش   رقگون   اگونی 

(Acharyya,2016).  مه    هایسازمان در نوخنثی کردن اقدامات دهلیب     نیپکن همچن

 دهد.میادام     ایهست   کنندگانتیمینسازمان ملل و گروه    تیامن  یمانند شورا  المللیبین
 

  ساختن رشته مرواریدها .2-1 -4

 ب   اقی انوس هن در نف وذ د ج ادیا یب را نیچ هایتالش یابیهنگام ارز  یهند  کارشناسان

 ش ارهخ ود ا ییای در یگی« در همس ا1دی »رش ت  مروار  یاثبات نظر یبرا شواهد ملموس

از زم ان آغ از پ روژه   ویژهب  چن د س ال گذش ت ،    یط  (.Khurana,2018:39)  کنندمی

 نیهن د در آخ ر ییایدر یروین ها افزایش م اعفی یافت  است.نگرانی نیا ،کمربند و جاده

ب ر ل زوم ظف ه  یادی ز دی تیک  هن د،  ییای در  ی، تحت عنوان اس تراتژودمانور دریایی خ

ظ اک  ب ر  الملل یبین نیقوان تیو تقو یانوردیدر ی، ظفه آزادیو انرژ  یتجار  یرهایمس

 .سازمان ملل دارد  ییایظقوق در  ونیکنوانس از جمل دور،    یاهایدر

ت ا ظ د هن د  یگیدر همسا یارتباط ییایتوج  مجدد ب  ظفه باز بودن خطوط در  نیا

ب ا  یب   همک ار ازی ک   ن ش ود،مربوط می آن کیژئواستراتژ طیتحوالت در محزیادی ب  

ش کل نظ    ریی تغ یب را ه ای ای ن کش ورو تالش نیرقابت با چ   یبرا  راکشورها    ریسا
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ب ا  دی ک  با داده قرار یطیدر شرارا مانند هند  ییاست و کشورها ضروری ساخت   ایمنطق 

از  (.Ministry of DefenceIndia,2015) کنن دمقابل    نیچ مه  همچ ون  رقیب کی

پ س از آن و  2013در س ال  ی چ ینجمه ور  اس تیب   ر  ی جین پین گزمان انتخاب ش

کش ور،  نی مه  ا هایآبراه یساز یو نظام یجنوب نیچ  یایدر در  یمصنوع  ریساخت جزا

نف وذ  شیس ت. اف زاا م دهآ وجود ب بر ثبات منطق    نیچ  ریدرباره تیث  یشتریب  هاینگرانی

اقیانوس هند و اقی انوس و   یجنوب  یایهند در آس  ییایدر  موردتوج   یدر مناطق اصل  نیچ

نس بت  ش  یهم ن ودهلی داده است. شیرا افزا نودهلی هاینگرانی ،ریاخ هایسالدر آرام  

 اس تراتژیک مه ارو پاکستان ک  ه دف آن  نیچ نیب ییو هوا  ینیزم  جانب هم   یب  همکار

در  (1)س ی پی کو پاکس تان  نیچ یاقتصاد دوریکر اندازیراهبا  نگران است وت،  هند اس

ب ا توج   ب    .(Small,2018:25 ) یافت   اس تشدت  اریهند بس هاینگرانی 2013سال  

ش ود محس وب میراه  -کمربن د  های سنگین اجرای این پروژه ک  قسمتی از پروژههزین 

روش  ن اس  ت ک    از نگ  اه هن  د ، هان   یهزای  ن پاکس  تان در پرداخ  ت  ییو ع  دم توان  ا

 کیژئواس  تراتژ باه  دف پاکس  تان،- نیچ   دوری  در کرری دال اردی  لیم 62 گذاریس  رمای 

(. Garlick,2019:533) اس ت هن د  با  مقابل   یبرااقیانوس هند  در    نیظ ور چ  افزایش

 یای در کن ار در ین یچ مهندسیبندر گوادر با ساخت  ،نیچ کیاستراتژ طلبیجاه نیا  دیکل

 یمه   تج ار قط بیک عنوانب  ک    ریبن د عمان در استان بلوچس تان پاکس تان اس ت.

 و س تین ص رف ب چن دان مق رون  یاقتص اد  ها از جهتهندی  ازنظر، اما  شودمیشناخت   

(Bhandari and Agarwal,2018) یب را نیچ  ییایدر یرویتوسط ن تواندو بیشتر می 

ام ر ب    نی ا. ردی قرار گ مورد استفادهدر منطق   کشور    نیا  هایزیردریاییظ ور    افزایش

 کی ب  تنگ   بارچین  دیشد دهد. وابستگیمیماالگا را م  الت تنگ    پکن امکان غلب  بر

 ش ود،میانج ام ج خار یایبا دن این کشوراز تجارت  ایعمدهآن بخش   قیک  از طر  ماالگا

و متح دانش، ب رای چ ین با آمریکا    جنگ محدود  ای  ییایدر صورت محاصره در  تواندمی

 یان رژ تی تنگ   امن نی با کنت رل ا توانندها میچالش جدی ایجاد کنند. ب  عنوان مثال آن

وق وع از  یریش گیبا ظ ور در گوادر ب   دنب ال پ  نیچ  نیبنابرا  بیندازند،را ب  خطر    نیچ

ب ا  ییای پاکستان در جن گ در هایقابلیت تیباع  تقو نیامر همچن نیااست.    چالش  نیا
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هن د را ب   خط ر  یدر س واظل غرب  یبن ادر اص ل اهمیت بالقوه طورب و  شودنیز میهند  

 .(Rehman,2019)  اندازد، چیزی ک  اصالً مورد خوشایند هند نیستمی

 س هام بن در تی ب   اکثر نیچ یابیهند، دست  قیعم  هاینگرانی  هایزمین از    گرید  یکی

اگرچ    اس ت.س ال   99 یاتی ج اره عملب ا ظ ق ا  در همسایگی هند  النکایسر «تاوهامبان»

خ ود در هامبانوت ا  یروه ایاس تقرار ن یب را« کلمب و» ب ا ایتوافقنام   نیچ  ییایدر  یروین

 کن د.می ج ادیا نیرا در م ورد اه داف چ  ابهام اتیبن در  فیض    یتجارجنب   ندارد، اما  

در  قی عم ییای بن در در ک«، ی ویائوکفی ک» در مورد نیهمچن  یمشاب  دام بده  هاینگرانی

 تی اکثر نیچ  یشرکت دولت  یب  رهبر یومیاست ک  در آن کنسرس  انماریم  نیراخ  التیا

ت رس از بح ران  (.Chau,2019) استشده    موجب نگرانی هند  ک ،  آن را داراستسهام  

ب   گفت   بن ا  ک  بطوری اس ت، وردهب   وج ود آی ادی ز نیز نگرانی ودر مالدیبازپرداخت  

 3.4 آورسرس ام یکوچ ک ب ده رهیجز نیا«، دیمحمد نش» کشور  نیا  نیشیپ  جمهوررئیس

، جمه ور کن ونی« رئیسنیامی عب دا   کن د. در دوران »را تجرب   می  نیدالر ب  چ  اردیلیم

و  یم امل   تج ارت انحراف  کی با  تنهان مال     شد،  شتریکشور ب  نیا  هایبدهی  ک هنگامی

 رهی بلک   جز ،دی م ذاکره گردگ زاف ب   نف ع پک ن وارد  باقیمت  ییربنایپروژه ز  نیچند

 ج ادیا  اق دام باع  نی اج اره داد ک   ا ینیب  توس   دهندگان چ  زیرا ن  1«نولهویف  دهویف»

 (.Rajagopalan,2018)  ه استدر هند شد  دیشد  و نگرانیسوظن  

 ای ن کش ور کیاستراتژ هایگذاریسرمای فراتر از    با پاکستان  نیچ  وندیپاز نگاه هند،  

هن د اس ت ک   خ ود را  یبرا یداخل  یتیامن  یامدهایپ  یداران پیوند،  ای  ،پاکستان استدر  

« توس ط 2»پولوآما یستیپس از ظمل  ترور .نشان داده است ریدر کشم  س یدر نبرد با ترور

 یش ورا دائم یع  و  ب  عنوان نیچ ،2019   یپاکستان در فور  موردظمایتمحمد    شیج

 نیچ  م  اف کن د. یتیاز هرگون   مس ئولرا  آباداس الماز ظق وتو استفاده کرد ت ا   ،تیامن

در قب ال تروره ا در   ه انگرانی  شیافزا   یعل  المللیبیناز اقدامات    تیظما  یبجا  نیهمچن

 »مس  ود، ن ام النکایس ر 2019پات س ال دیع هایگذاریبمبپس از   ویژهب   ا،یجنوب آس

 یراتوس ط ش و ش دهاعالم یجهان هایتروریستمحمد را از فهرست   شیج  سیرئ  ازهر«
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از دی دگاه  (.Bhattacharya,2019) نم ودخ ود خ ارج  یظق وت و زبا استفاده ا  تیامن

ک   هایی تروریس تاز  تنهان ، س یدوگان  خود در مورد ترور استیعالوه بر س  نیچهند،  

ب ا پاکس تان  اتح ادو  ریکش م یری از درگ بلک   رس انندمی بیآس ریب  هند در مورد کشم

 کن دمیهن د اس تفاده ای منطق  ب زرگ  ه ایطلبیری از جاهجل وگی  یب را  سپری  عنوانب 

(Bhatt,2019.)  یریتبهکاران  با پاکس تان در کش م  یباز  کیوارد    نی، چنودهلی  نگاه  از 

چ ین -کری دور اقتص ادی پاکس تان .دان دمیاز خات خود  جزئیست ک  هند آن را اشده  

هن د را  تی ظاکم تنهان  ، کندمیتوسط پاکستان عبور  شدهاشغال ری( ک  از کشم)سی پیک

کن د ک   در  جادیا ی در آنجااتیظ هایزیرساخت دهدمیبلک  ب  پکن اجازه  کند،مینقض  

 آباداس المکم ک ب    یرا ب را  ین یچ  یروهایتواند نبهند و پاکستان    نیب  یریصورت درگ

 ریج امو و کش مخودمخت اری  تیلغو وض   عامدان   نیچنو،  بنابر ادعای دهلی  .کند  جیبس

 (.Roche,2020) اس تک رده  المللیبین ایگسترده طورب را  ریمسئل  کشم  و  توسط هند

متح د  یمل  بخشآزادیدر شمال شرق هند مانند »جبه  طلبی ک   تجزی   هایگروهپکن از  

 پش تیبانی کنن د،یم تی« ف الپوریخلق مان بخشآزادی« و »ارتش یجنوب غرب یایغرب آس

 بخ شآزادیاز »جبه   « هن د مانن د »پ ارش ب اروا طلبج دایی  انیرهبران شورش  کند.می

 یمانن د »ش ورا ه اییگروهو  کنن دمی تی هن د ف ال  یعل نیخات چ درون ازمتحد آسام« 

 نی ان و کنن د. از دی دگاه دهلیمی  اف تیدر  ین یچ  حاتی« تس ل1ناگالند  ستیالیسوس  یمل

 آنو کنت رل  تیریمدرای نو را وادار ساخت  ک  بدهلی  ک است    نیچ  یتهاجم  اتیخصوص

 (.Ministry of External AffairsIndia,2020) دکواد سوق داده شو  ائتالفب  سمت  

 یگفتگ و کی  یب ا برق رار متح دهایاالتهن د و ، عدم اعتم اد متقاب ل  هاسالپس از  

 دوجانب    و ن  اتیتمر قی  از طر یهمک  ار تی  قابل تی  و تقو 2+  2س  طح  کیاس  تراتژ

 در ی  یطب پیمان انه   عنوانب    را  یک دیگرو ارتباطات و ت دارکات،    نیتیم  هاینام توافق

 یهمک ار تی تا ب ا تقو  اندکردهتالش    نیدو کشور همچنکنند.  می  یم رف  پاسیفیک-ایندو

ظ وزه  کی  عنوانب  هن د  ییایدر تیامن یک  در استراتژ ایمنطق  ،یهند غرب  انوسیدر اق

 یخود را با فرمان ده  یهند همکار.    باشندداشت  یشتریب  یاست، هماهنگ  شدهت ریفمه   

 Ministry of)) استداده  شیافزا متحدهایاالت ییقایو آفر یمرکز آرام، انوسیهند و اق
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Defence, India,2019.  ت ا  ای فرنیاز »کال ش دهت ریف یاس تراتژبنا ب   گفت   پنت اگون

 یهن د از اس تراتژ فی  رت  یش ب اریاکنون بس متحدهایاالت پاسیفیک-ایندو  از  «مانجارویکل

 2+2های گفتگو یبا برقرار  نیهند همچن  .(Chellaney,2020است )منطق     نیخود در ا

 یدوجانب   و همک ار ینظ ام ن اتیت  داد تمر شیاف زا ،ان خارج  و دف اعریدر سطح وز

 و رواب ط خ ود ب ا کرده اس ت تی، روابط خود را با ژاپن تقوهازیرساختتوس     ن یدرزم

 بن ابراین(؛ Farrell,2020) اس ت ارتقاء داده یجامع راهبرد یب  سطح همکاررا  ایاسترال

 ج ادیو ا یالملل نیب تی کشور ب  کس ب ظما  نیا  لیاز م  یناش  کوادعالق  هند ب     دیتجد

 .است  نیخود در برابر چ  یارض  تیدفاع از تمام  منظورب قدرتمند    ییروین
 

 ژاپن .5

ک   ب ا  ه ب ودک رد شنهادیپآب   .ن استسابق ژاپ  ریوزآب ، نخست  نزویش  دهیا  در واقع  کواد

 اچ  یآن ب   در یعمل لیو تبد یجنوب نیچ یایدر در نیچ ییایدر یرویتوج  ب  ظ ور ن

 شتریب پذیریمسئولیتب   یجم  ازین سنکاکو، ریدر اطراف جزا نیچ نظامی ظ ورو  پکن

 ضرورت دانست نیمات چرا در قبال اقدا پاسیفیک-ایندودر  یناوبر  یظافه آزاد  عنوانب 

((Zakowski,2018:12. ب  ر گس  ترش  دیش  د دی  ب  ا تیک ،ژاپ  ن یدف  اع 2019 س  ند در

 شیو اف زا یس یالکترومغناط فی و ط  یمج از  یدر ف  ا، ف  ا  نیچ   یدفاع  هایتوانایی

اتخاذ شده  یرسم استیسدر  .است شدهاشاره پاسیفیک-ایندودر منطق    ینظام  هایف الیت

در  کرده است. توکیو  ذکر باال  تیبا اولومه  منطق   کی  عنوانب آرام را   -ژاپن قاط ان  هند 

و  یتجار هایفرصتو  باکیفیت هایزیرساخت  ،ایتوس    هایراه، کمک-مقابل  با کمربند

 اظت رام گذاش ت  ش ود ه اآن تیک  ب  مالک ایگون ب   گرید  یرا ب  کشورها  گذاریسرمای 

یی زیادی در اطراف خ ود توس ط چ ین مواج   ایدر  هایینگرانژاپن با    دهد.می  شنهادیپ

را ب ا یک دیگر پش ت و پرظادث    سراس ر دش وار خیتار کپکن ی و ویتوکاست. همچنین 

 ییاینظ  آس کیدر ظال شکل دادن ب   یخیتار بیهمان رق برای ژاپن  و اکنوناند  سرنهاده

ق انون  بین تص واز زم ا نیچ  (.Johnston,2019است )  این کشور  یبرخالف منافع مل

را ژاپ ن  کنت رلاز سکن  تحت  یخال ریک  در آن جزا 1992در سال  خود    ینیسرزم  یایدر

 یایدرپلیتیکی ژئو تیوض  رییدر تغ یس اعالم داشت  است، خود  مت لق ب     ریجزا  عنوانب 

 ین یچ ینظارت هایکشتیک   2008از سال    ییایمنطق  در  نیدر ا  ها. تنشدارد  یشرق  نیچ
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در  اس ت. شیدر ظال اف زا سنکاکو ظمل  کردند، رهیاطراف جز هایآببار ب     نیلاو  یبرا

 ییپدافن د ه وا ییمنطق  شناس ا  ظری   درسنکاکو را    یباال  ییهوا   یظر  نی، چ2013سال  

و جن گ  یخاکستر منطق  در ینظام هایتاکتیکاز  نیاستفاده چ  از آن زمان،قرارداد.  خود  

و  ییای در یروین هایکشتی ،یتوسط گارد ساظلشرقی   نیچ  یایدر  رنفوذ د  یبرا  یبیترک

 یابراز نگران  ویتوک .داده است شیرا افزا هاژاپنی ینگران ی،نظام  ناتیو تمریی  هوا  یروین

در ت الش  خ ود، ییو هوا ییایدر یروین هایتوانایی  عیسر  شیبا افزاچین    کرده است ک 

کن د و  یآرام عاد انوسیاپن و اقژ  یای، دریشرق  نیچ  یایخود را در در  شرفتیاست تا پ

 (.White Paper 2019:7) کندژاپن را محاصره 

و  نیزم یایاظ هایف الیتبا  زین یجنوب نیچ یایدر در تیچند سال گذشت ، وض   یط

 کلیدش اهرا  یجن وب نیچ  یای ژاپ ن در بدتر شده است.  نیچ  توسط  جزایر  یساز  ینظام

سالمت  یژاپن قرار دارد ک  برا  ییایدر یاتیظ  در آن خطوط رایز  داندمیخود    تیامن یاصل

وج ود دارد ک    ینگران  نی، انیهمچن  .است  ضروری  بسیارآن کشور    یو تجار  یاقتصاد

 ش  ود ایآس   یدر جن  وب ش  رق یری  در منطق    منج  ر ب    درگ نیچ   ینظ  ام یادعاه  ا

(Satoru,2015:3.)  حده متایاالت یخارج استیبودن س بینیپیشغیرقابل در مورد   ینگران 

باع   کایعدم ت هد آمر رایز ،است کنندهنگرانژاپن  یبرانیز  و ت هد ب  منطق  مورد مناقش 

ظ  ور بن ابراین  ه  بخ ورد؛ ب  نیآبراه مه  ب  نفع چ این در یت ادل نظام خواهد شد ک 

 یبرا توجهیقابل اهمیت قدرت در منطق ،برای ظفه ت ادل در منطق     متحدهایاالتداشتن  

تر اتح اد چهارجانب   ب ا گرفتن هرچ  س ریع. در این راستا ژاپن خواهان شکلرددا  ویتوک

 متحده است.ظ ور ایاالت

 کیاز جنگ و ظفه ی این کشور است ک  آن را قانون اساس  9ماده  نگرانی دیگر ژاپن  

مانع از آن شده است ک  تاکنون  یبند قانون اساس  نیا  .منع کرده است  ی بزرگنظام  یروین

مکم  ل  ومتح  د متقاب  ل  عنوانب    بای  د داش  ت  باش  د وی ته  اجم ییون    توان  اژاپ ن هرگ

ی ت یامن مانیاز پ ای، ماده9ماده  ) .White Paper ,2019: 259)) کندعمل  متحدهایاالت

، یاهداف نظ ام یظق استفاده از خات ژاپن برا یو ژاپن است ک  با اعطا  متحدهایاالت  بین

 رییدر تالش است تا وضع موجود را تغ  متحدهایاالتکنون  ا  ،کندمی  نیژاپن را ت م  تیامن

 ت ا زم ان اص الح ی مت هد ب  کار سخت ورهبرتوج  ب   با  بنابراین،    (؛Sieg,2019)دهد(

کم ک  کش ور نی ک واد ب   ا اتحاد ،رای ورود ب  یک محیط پرچالشژاپن ب یتیامنساختار  
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 عنوانب   و نیز کندبرطرف  9ماده ح اصال اش را تا زمانهای امنیتینگرانی  بتواندتا    کندمی

و  نیش رق چ  یای در در هاتنش شیافزا. باشد دیمفی علی  چین  بازدارندگ  یبرا  ایوسیل 

ک واد  کی  ژاپن را ب  سمت اتحاد ک واد س وق داده اس ت. ،نیترس از محاصره توسط چ

 ییآزماتی راس نیبلک  همچن دهدمیقرار  بینیر ذرهرا ز نیچ طلبیتوس   تنهان  یافت توس  

در پرتو و  دهدمیقرار  آزمایشمورد  زیدر مورد منطق  را ن متحدهایاالت استیس  تیو جد

 پکن هست ک اقدامات  نیا از دیدگاه توکیو .نشاندفرومی  نیزژاپن را    ینگران  اقدام  دو  نیا

 لعم  ب   در این ظ وزه خود هایسیاستدوباره در  یبازنگر کیژاپن را وادار ساخت  ک  

 .آورد

 

 متحده. ایاالت 6

 این کشور یبرا یاصل دیتهد عنوانب  صراظتب   نیچ  متحده، درظال ظاضرنگاه ایاالت  از

نق ض ظق وق  ن،یچ ان یسوداگرا یتهاجم هایسیاستاز  شود ومیشناخت     یو نظ  جهان

 ب ا یرقابت ناسال  تجار کنگهنگ در یبردن دموکراس  نیو تبت، از ب  انگیک  نیبشر در س

 دی نرخ رش د تولمتحده،پیشی گرفتن تولید ناخ الص داخل ی چ ین ازای ن کش ور)ایاالت

متح  ده  االتای  %  97/5 از ب  االتر%  02/8) 2021،در س  ال  نیچ   یناخ  الص داخل  

  یعل نیچ داتیتهد عنوانب ، پاسیفیک-ایندو آن دری ت نظامیوض و   (IMF,2021()است

ه ر دو ظ زب  ی ب االیبانیاز پش ت نید ب ا چ برخ ور  ک طوریب     کند.می  ادی  ینظ  جهان

امور خارج   ری، وزنتونیکل یالری، ه2011در سال (.  (Pew,2019است    دهیبرخوردارگرد 

مه    یایب  جغراف ان یاز خاورم متحدهایاالت هایاولویتمنابع و  ریی، بر ضرورت تغنیشیپ

و امت داد دارد  کایاره آمرق یهند تا سواظل غرب قارهشب از  یب  گفت  و ک   ظهورو در ظال  

 ایآس س مت ش رق چ رخش ب    نیاتیکید کرد.  م روف شدپاسیفیک -ایندو  عنوانب   ب داً

در  یرواب ط ب ا ش رکا تیو تقو یو کره جنوب لندی، تاایاتحاد با ژاپن، استرال قیمنجر ب  ت م

 یمل  یت یامنراهبرد  نیاول.  شد  تنامی، سنگاپور و ولندیوزی، نیظال ظهور مانند هند، اندونز

 ت رینبزرگ عنوانب را  دنظرطلبیتجد نیمنتشر شد، چ 2017ک  در دسامبر آمریکا  دولت  

 عنوانب  گرید نیرا مطرح کرد ک  چ ایایده  و  یم رف  متحدهایاالت  یبرا  کیاستراتژ  دیتهد

 یفیط 2018سال  لیترامپ در اوا ،ودشیدر نظر گرفت  نم  کایامر  فردمنحصرب   کیشر  کی

وض ع ک رد و خواس تار ک اهش ظ داقل   نیاز چ   الدواردات فو   یعل  دیجد  یهااز ت رف 
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 یخطر بروز جنگ تج ار با وجود نیز شد. پکن دوجانب  یتجار یکسر یدالر  اردیلیم100

 US Department of) وض  ع ک  رد متح  دهایاالت یکااله  ا را ب  ر ییهات رف   

Defense,2018  .)نش ان  ک رده اس ت ک   ییرا شناس اروند  نیچند کایوزارت دفاع آمر

متمرکز  یبر رشد داخل  نیک  چ یی، جاایده « دو  1کی»دوره  فرصت استراتژ دهد چینمی

 یپشت سر گذاشت  و خود را برا اکنون را تداش کایاز آمر ترنییپا المللیبین از نظربود و  

ب ا  متحدهایاالت ،کواد دیگر اع ایبرخالف  کند.میخود آماده  مرزهای ازنفوذ در خارج 

خود  متحدهایاالتکشور مواج  هست، مرزهای این در خارج از  نینفوذ چ   یچالش مستق

را ب   چ الش  متح دهایاالت  یجه ان  یک  هژم ون  بیندمی  ینیبا چ  کیرا در رقابت استراتژ

و  یاقتصاد پذیریان طافو  یمنطق  خاکستر هایتاکتیک کارگیریب با    نیچ  کشیده است.

 زیادی، نفوذ کیب  اهداف استراتژ یابیدست یبراراه -ابتکار کمرند قیخود از طر کیپلماتید

و  ب  منافع در خارج از کشور یابی، دستنیرو ب  رشد ارتش چ  هایتوانایی  است.  پیدا کرده

در س اخت  چ ین، اه داف یدفاع یفناور دیتول یپکن برا  غیرنظامیو    یابتکار عمل نظام

 .کش دمیب   چ الش  یرا در س طح جه ان متحدهایاالتو    بردمی  شیرا پ  قطبییک  یایآس

مخف ی « را اق دامات 20252 نیمانند »ساخت چ  هاییسیاست  نیهمچن  کایوزارت دفاع امر

 US Department of) دان  دمیث  روت  آوریجم  ع یناعادالن    ب  را کاران    و

Defense,2019.) فیت    باه  دف ب  زرگ  اسی  در مق رگ  ذاریتیث یاتی  عمل همچن  ین 

 نی ف  ال خ ود از ا یخ ارج اس تیس قیاز طر چین ها در ظال انجام هست ودموکراسی

از  دنیا دیگر یکجا چیدر ه متحده، چینکند. از دید ایاالتمی  تیظما  کیاقدامات استراتژ

 ت واس نک رده استفاده پاسیفیک  -ایندوظوزه    اندازهب   ،خود  نفوذ  شبردیپ  یابزارها برا  نیا

س ه  از  نیشتریب رای، زت اد بوده است  متحده درایاالت  ندهیبا منافع آ  کامالً  نیاقدامات چ

ی ک   من افع واش نگتن را ت یمین تجار یرهایمس ترینشلوغ ،یانجه  یناخالص داخل  دیتول

 نیچ  دی تهد مشیخطبرجست  کردن  (.Lange,2018کنند در این منطق  قرار دارند )می

، قرار داردنظ  کنونی جهانی آمریکا ساخت  یرو شیاست ک  پ یچالش کایمنافع آمر  ایبر

 یب را متح دهایاالت ه ایتالش جه انی دوم درنتیج   در دوره پس از جن گاین نظ  ک  

 المل لبین امثب ات در نظ  ج ادیا یظاک  ب را یاز نهادها و سازوکارها  ایمجموع   ساخت

 
1. period of strategic opportunity 

2. Made in China 2025 
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قدرت وسیل   ب این ساختار اکنونکند. د، ب  هژمونی آمریکا و ظفه آن کمک میش  تیسیس

یی ایاتصال و پوچین ک  خواهان تغییر آن است ب  چالش کشیده شده است. در ظال ظهور 

من افع و  ب رای ظف ه اس ت ک  همین نظ   جه انی آمریک ایی   ج ینتنیز    پاسیفیک-ایندو

ب ر  نیاز تسلط چ متحدهایاالت  بنابراین  است؛کواد در منطق  مه     یکشورها  ی بینهمکار

. پن داردمیو منافع خ ود  هاارزش یبزرگ برا یخطر راس دارد و آن راه  کیفیپاس-ندویا

در  ی همگرای یب را توجهیقابلنقط   نیک  چ ظال کنند در عینمیادعا  ییکایمقامات آمر

 کیک  خواهان  هاییارزشک   کنندمی دیتیکنیز  ظال هماناست، درکواد  کشور  ر  چها  نیب

واضح بنابراین  ،باشندوظدت در کواد می عاملی برای  هستند نیز  باز  آزاد و  پاسیفیک-ایندو

 وجود دارد. قاط ی نظرتوافق  چین بااست ک  در مورد لزوم برخورد 

 

 ای امریکاسیاست خاورمیانه . کواد و6-1

 کی عنوانب  یجنوب یایآزاد و باز« ظهور هند و آس  پاسیفیک  ایندودر مفهوم »  یعنصر اصل

 منطق   ای ن منسج  در قبال یاستیرا مجاب کرده س کایامر است ک   کیاستراتژمه   منطق   

ص ورت ت الش دارد ت ا هن د را ب وزارت خارج  آمریکا (. McGrath,2019)  اتخاذ کند

 یطرح همک ار قیکار را از طر نیاخواهد و میوارد کند    یادر ابتکارات منطق   تریجدی

انج ام ک واد  متشکل از چهار ع  وگروه  کی عنوانب و هند   ایژاپن، استرال  انیم  ترنزدیک

  یها در کنار ائتالف ن،یهند ب  م ادالت موازن  بخش در مقابل چ  واردکردن قیطراز و   هدد

اب  اد  یکش ور دارا نیمهار ا استیظهور بپردازد. س  درظالابرقدرت    نیب  مهار ا  یامنطق 

ی ن اظران .هستالمللی بینو  یادر سطوح مختلف منطق  ینظام ،یاسیس  ،یمختلف اقتصاد

 یخ ارج اس تیک   س کنن دمیاس تدالل  کنند،ک  اقدامات امریکا را در این راستا رصد می

پاس یفیک اس ت -در ظال تغییر از خاورمیان  ب   س مت منطق   این دو  اکنون  متحدهایاالت

(Desai,2019.)  خالص شدن از   یبرا  متحدهایاالت   یبر اساس تصم  شتریبها  تحلیل  نیا

 تغیی  ر در متح دهایاالت و و افغانس تان اس ت  یدر س  ور ویژهب  ، ان  یورمدر خا ه اجنگ

را تجرب   ای س ابق بی  ریی تغ  پاسیفیک-ایندو  ب   ان یخود از خاورم  کیاستراتژ  هایاولویت

و بح   در  خاورمیان   در منطق   ری اخ هایها در این راستا است ک  تنشارزیابی  .کندمی

 دوب ارهاز بازگش ت  ه انگرانی  اف زایش  ببمنطق   س ن  ای از    متح دهایاالتمورد خروج  

 با توج  ب  ان یدر خاورم متحدهایاالتمنافع ها، بر اساس این استدالل  ها شده است.ثباتیبی
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رسیده است و  ییخودکفاکرده ک  اوالً در مورد منابع تیمین انرژی ب    اینک  این کشور اعالم

و ه اس ت دادآنجا شکس ت  در را داعشرد و دوم دیگر نیاز چندانی ب  نفت خاورمیان  ندا

و با برقراری در منطق  است  ینظام یقدرت اصل  کایمتحد آمرعنوان  ب ،  لیاسرائ  سوم اینک 

روابط با کشورهای عربی در قالب پیمان آبراهام بسیار کمتر از قبل در م رض خطر است، 

(Chellaney,2020)  کیاستراتژ نشی، عدم بانریدر قبال ا متحدهایاالتخصومت   )هرچند 

 م نیدر  ه ادرگیریپاکس تان و ادام    م ورد ظمای تو طالبان افغ ان    یآن در برابر سور

 ییکایآمر یروهاین دنیکش رونیب اندازد(میهمچنان خروج آن کشور را از منطق  ب  عقب  

ن  تا توج   خ ود را ب   ص ح دهدمیامکان را  نیا متحدهایاالت، ب   ان یاز جنگ در خاورم

در  متح دهایاالت شتریمنجر ب  ت هد ب  و این عمل  م طوف کندپاسیفیک  -ایندو  کیاستراتژ

برق راری و  کش ور در نی ک   خ ود انظم ی  ؛خواهد شد  یجهان  یجهت ظفه نظ  کنون

. اگر آمریکا در چ رخش ب   س مت ش رق است نقش اصلی را ب  عهده داشت آن    پایداری

 ب   توان دمی ام ر ای ن کن د،پر را آرام - هند در  ودموج  بالقوه  خألهای  چین  ناکام باشد و

 ای ن بازدارن دگی توان ایی ب   ایضرب  و بینجامد متحدهایاالت جهانی قدرت نسبی  کاهش

 کند. ویژه در مقابل چین واردب  کشور

 

 در قبال کواد  رانیموضع ا. 7

اس ت. س   عام ل  خ وردهگره شدتب  متحدهایاالتب  روابط آن با   رانیا  یمل  تیامن  منافع

در  رانیا یخارج استی، س1979کرده است: انقالب  جادیرا ا  رانیا  یمل  تیامن  هایاولویت

 طورب   متح دهایاالتباع   ش ده اس ت ک     ه ااینسپتامبر.    11و ظمالت    لیبرابر اسرائ

 هایتحری  ازجمل اتخاذ کند،   رانیناسازگار و خشن را در رابط  با ا هایسیاست ایفزاینده

 تنهان  کاهش داده است.  توجهیقابل زانیرا ب  م  رانیا  یو نظام  یک  رشد اقتصاد  یدیشد

دش من  کی  ف ارسخلیجع راق و   ،ی در ترک توج  قابل  یبا ظ  ور نظ ام  متحدهایاالت

 تی است ک  امن انتظارفراتر از  یاو هست   یموشک  یهاتیقابل  یاست، بلک  دارا  جانب هم 

متوسط  یاز کشورها ایمنطق  داتیاز تهد  یبا انبوه  نیهمچن  رانیا.  کندیم  یدرا تهد  رانیا

 یامنطق    مح یط.  Brendon,2021))  اس تمواج      در منطق    ک ایآمر  تا کوچک متحد

 از یک طرف همس ایگانی ب ارا دارد:  کیکابوس استراتژ کی یهم  اجزا رانیا  ک«ی»آنارش

 گ رید یس و دارد و ازطلبان  صتظالت فر نیدر بهتر ای ردوستان یخصمان ، غ  یهانگرش
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ب    خیابرق درت ت ار ت رینبزرگسال  ب ا  40 ییارویبزرگ و رو  یهااتحاد با قدرت  بدون

 25جن گ ب زرگ در کمت ر از  5) ان یخاورم  زدهجنگدر منطق   دهد.  میخود ادام     اتیظ

بش جن  کیخود با  یدر مرزها رانی، اینیسرزم-یسرشار از مناقشات قوم  ایمنطق سال(،  

 دیو منطق  را با تهد رانیا ،یاسیو س ایدئولوژی ازنظرک   یسلف  -یغالب وهاب  ایمنطق   فرا

پ س از جن گ  یجه ان  استی« سکنترلغیرقابلدر »مرکز    رانی. اکند مواج  استمیروبرو  

را  «یاری »خود کردیرو رانیا ((US Senate,2003 (.سپتامبر قرار دارد 11سرد و پس از 

کشوری فارغ از هر  راهبردی با یهاییسوو ب  دنبال ه  گرفت پیشدر  یخارج استیدر س

روابط  یدارا یبدان م ناست ک  تهران ف االن  با کشورها نی. ااینک  در کجا قرار دارد است

ب ر  متح دهایاالترا ک    یداری پا یت یامن داتیمتخاص  با واشنگتن در ت امل است تا تهد

 نیو چ  یپاکستان، روس ران،ی« ایی. محور »ظلق  طالدوش آن گذاشت  است را کاهش دهد

بلوت مه  ض د  کی تواندمیاتحاد  نیا در نهایتباشد.  شنهادهایپ نیاز ا یکیممکن است  

 ازنظ  ررا  رانی  ا ن  د،یفرآ نی  ا در و ده  د لیتش  ک ایدر سراس  ر اوراس   متح  دهایاالت

. با (Saleh &Yazdanshenas,2020)کند تیتقو یو اقتصادی اسیس ،ینظامک،یژاسترات

 مراتبب   نیو چ ی دارد،منافع مت اد یداراجز چین ب  با هم  این کشورها  رانی، اظالاین

را  رانی ا نیک   چ  لی دل نی ب   ا ویژهب  تهران است،  یبرا  هاآن  نیدتریو مف  ترینمرتبط

پکن،  ی. براداندمی ان یخود در خاورم دروکربنیو منبع ه یارتج کیشر  ترینمه   عنوانب 

استراتژی مهار است ک  آمریکا اخیراً در مقاب ل خروج از    یبرا  های اصلییکی از راه  رانیا

خود ب   یب  عرض  انرژ دنیتنوع بخش یبرا  نیاساس، چ نیبر ا ایران در پیش گرفت  است.

از تنگ   کمتر عبورتا با  کندمیکمک  نیکار ب  واردات نفت چ نیاست. انجام ا  یمتک  رانیا

 نیکن د. چ  یریاست، جل وگ ایآس یدر جنوب شرق کایک  تحت کنترل متحدان آمر  ماالگا

 یبندر گوادر )بخش قیب  خطوط لول  از طر رانیگاز ا  انیاز اتصال جر نانیقصد دارد با اطم

، بر است نیچ راه-کمربند ژهاز پرو ی( ک  بخشپکیو پاکستان )س نیچ یاقتصاد  دوریاز کر

 یرا ب را نیچ   یآم ادگهمچن ین  خ ود    نوب  ب   نی ن د. اغلب   ک  کیمخمص  استراتژ  نیا

ک  در ظال ساخت است و پکن  رانیا یدر توس   چابهار، بندر جنوب شرق  گذاریسرمای 

داش ت  باش د، نش ان  یدسترس  زی ن  یو روس   یمرکز  یایب  افغانستان، آس  ازآنجا  تواندمی

ک    در زم انی  ه  ن، آاس ت  ی ک فرص تدهنده  نش ان  راه-کمربن د  ران،یا  ی. برادهدمی

توس      یب  را ش  رفت یپ یو فن  اور موردنی  از اریبس   یگذار یاز س  رما یغرب   یهاق درت
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 Belt and Road)کنن دیم یونق ل خ وددارظمل تینفت و گاز و ظرف یهارساختیز

News, 2019 .)محتاط  دهیچیو پ یامنطق  یهایریپکن ممکن است از وارد شدن ب  درگ

ب ا  تریروابط قو جادیکشور در ا نیسطح با تهران همسو است: ا کیباشد، اما مناف ش در 

موض وع، مش ارکت  نیا دهندهنشانتا از واشنگتن انتقاد کند. سند مه    کندمی  ایران تالش

 تی است ک   ب ر امن 2020در اواسط سال   نیو چ  رانیا  نیب  ام اشدهسال     25  کیاستراتژ

مانن د توس     ران،ی پک ن ب   ا حاتیق ال تس لبلندم دت انت  هایبرنام و بر    کندمی  تیکید

 .کندمی تیکید 10 یج دو چنگجنگنده  هایجت دیدوربرد و خر یضد کشت هایموشک

است  یمتک نیب  چ رانیا ک ازآنجاییندارد.  نیب  کاهش قدرت چ یچندان لیتما  رانیا

توج   ب   ب ا  یدارد، ک واد و ک واد پ الس ظت ن  متحدهایاالتاز    ییارویجز رو  یو انتظار

چهارگان   مانن د ک ره   ریغ  یکشورها  نیب  تیمین  یهارهیزنج  یسازکپارچ ی  یاش براوعده

کم ک ک واد منج ر ب    ش نهادیمثال، پ یندارد. برا رانیب  ا یچندان   عالق  تنام،یو و  یجنوب

ب ود ک    دنخواه  ندهیدر آ گیرهم  یماریب کی ای 19-دیمقابل  با کوو  یبرا  رانیکمک ب  ا

 راظتیب   رانیا ولی. دهدمیموضع ناسازگاران  واشنگتن را در قبال تهران نشان    مسئل  نیا

 Gupta and).رفتیپ ذ یپزش ک زاتیتجه ریو سا شیآزما هایکیت یرا برا نیکمک چ

Singh, 2020) توس ط  یررس میغ یپل ت ف رم س ازمان کی عنوانکواد ب  ن،یبر ا عالوه

 زی را ته رانق رار نخواه د گرف ت،   مورد استفاده  نرایبا ا  ندهیدر مذاکرات آ  متحدهایاالت

 یهادگاهی د رانی ا ده د.می ترجیح 1+4گروه قالب  را درخود در قبال واشنگتن    کردیرو

 یهارا اس ب ه اآنو  ردی گیم دهی آرام را ناد انوسیاق -ترشدن ظوزه هند کواد و گسترده

سراسر جهان و محدود کردن در  این کشورقدرت  شتریب تیتقو یبرا متحدهایاالت  تروآی

و  یطراظ  ک ا،یمرآ یتحت رهب ر کواد زیرا ؛داندیم نیو چ رانیمانند ا ییقدرت کشورها

ک واد را ب    رانی. اداندمی رانیا کیآن را در ت اد با اهداف استراتژ  نی، بنابراشودمیاجرا  

 برداریکپیآرام و  انوسیدر جنوب اق نیچهارگان  ب  اقدامات چ  یکشورها یواکنش افراط

 کن دتفس یر می یدی جد زی و بدون ارائ  چ ترکوچک اسیپکن، البت  در مق  راه-کمربنداز  

(Brandon,2021  ؛)کیش ر ب زرگ و  ق درت  چین ب  عن وان  ستین  لیما  رانیا  نیبنابرا 

  ی عل یدی را تهد رانی ا نی ز ، توسط کواد محدود شود و کوادی آناصل  یتیو امن  یاقتصاد

گاه پکن نیز تهران میتواند ب  نوعی ب ا ای ن کش ور در مقابل   ب ا ک واد از دید.داندمیخود  

 ک ایآمر ،یمنطق  ا قدرتب   یابیدست یتهران برا یها  یجاه طلبهمراهی  داشت  باشد زیرا  
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و  کی پلماتید ،ینظ امدر اب  اد  واش نگتن  تمرکز کام ل   کند و از  یم  ان یخاورم  ریرا درگ

 اریبس  نیچ  یمنافع مل یکند ک  برا یم یریجلوگ آرام انوسیب  ظوزه هند و اق  ی  اقتصاد

 یو مناقش  طوالن  ان یمدت  خاورم  یطوالن یها  یریپکن درگ  دیاز د.همچنین  استظیاتی 

 یم    کیفیندوپاس  یم  انع ت ه  د و تمرک  ز واش  نگتن ب    منطق    ا ک  ایو آمر رانی  م  دت ا

پک ن مطل وب  یبرا ان یتر واشنگتن در خاورم قیدخالت عم(. Liming 2020:13شود)

کاس ت  ش ود.  نیجلب توج  و فشار ب ر چ  یواشنگتن برا ییتوانا از شودیاست و سبب م

 یم  یریجل وگ  کیفیندوپاس یب ر ا کایارتش آمر شتریاز تمرکز ب  زین  رانیا  یاقدامات نظام

 یمتحده را تحت فشار قرار م  االتیاقدامات تهران  ا (.بنابراینAlterman,2019:5کند)

دهد از  یادام  دهد و ب  پکن اجازه می منطق  ا تیامن نضام خود ب  عنوان  دهد تا ب  نقش

 تی امن نیدر جه ت ت ام ان  یفارس و خاورم جیمتحده در منطق  خل  االتیا  یظ ور نظام

 خود آزادان  استفاده کند. یانرژ

 

 گیری نتیجه

 یاکش وره رای شده اس ت ز توجهیقابل رییدستخوش تغ پاسیفیک-ایندودر  درتتوازن ق

 نیت رس ال گذش ت ، بزرگ 10در  .کنن دمیدر آن   یخارج از منطق  شروع ب  ظ ور دائم

 یهایبررس قیاز طرچین بوده است،  این منطق   در  نیچ  ییایدر  یهاتیف ال  دیتشد  ،ییرتغ

 هاییایردریز ندهیاستقرار فزا ،یساظل یکشورها یاقتصاد یدر مناطق انحصار  هیدروگرافی

خ ارج از کش ور آن در   ینظام  تیسیسات  نیو استقرار اول  نیون سرنشبدهای  و زیردریایی

 ک  ،شده استهند  انوسیدر سراسر اق نیچ ییایدر یروین تربزرگظ ور    گرآغاز  یبوتیج

 ه ایف الیتاس ت ک    یم دع نیچ  اس ت. یض رور نیچ و رفت ار  اتی ن  قیدق  یبررس

 یک   ب   دنب ال هژم ون ه ددمی ن انیجهان اطم  یو م قول است و ب  بق  یعاد  اشدریایی

در  س یدر صدور کمون از ظد توج  بیش لیب  دل یشکست شورو یهانخواهد بود. درس

ب  دنبال آن  نیآنچ  چ  است.روشن    نیچ  ستیظزب کمون  یهم  اع ا  یسطح جهان برا

 انوسیب  کشور مسلط در اق شدنتبدیلاقدامات مداوم و  قیاز طر یمنافع مل  یریگیاست، پ

 هایویژگیبا  ینیچ یهژمون ینوع نیچ یاظتمال یآرام است. شکل هژمون  انوسیهند و اق

اول،  ک رده اس ت. ش تریاظتمال را ب  نیا  لیب  س  دل  19-دیکووبحران  .  ی استستیالیسوس

 ترپاسیفیک سریع-ایندوب  منطق   آتالنتیک-یورودر مرکز ثقل جهان از منطق   یاساس رییتغ
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درام  نی ا یاص ل گریب از نیچ و است دادهرخکرده بود  زیریبرنام آن    یغرب برا  ازآنچ 

 متح دهایاالتن و یچ  نیموازن  قدرت ب نک یبر ا یمبن شیده  پ  کیدوم، انتظارات    است.

درست از ، ماندمی یباق کایب  نفع آمر یقط  طورب  یاول قرن جار  م یاظتماالً ظداقل در ن

در  ک ایق درت آمر دنیب   چ الش کش  یراعزم خود را ب   تنهان   نیچ  .کار درنیامده است

کردن  یخنث یبرا تیظرف جادیآرام نشان داده است، بلک  در ظال ا  انوسیهند و اق انوسیاق

 نیچامریکا بتواند  دیگر است ک  دیب  و آرام است انوسیدر غرب اق کایآمر ییایدر  یبرتر

در ظ ال  ی ن کش وراینک   ا س وم .کند آرام محصور  انوسیاول و دوم در اق  رهیزنج  در  را

 یانتخ  اب طورب   اس  ت ک     یو م  ال یدر تج  ارت، فن  اور یجه  ان م  واز کی  س  اختن 

در  نیچ المللیبین فتار. ردهدمیکاهش  کایآمر  یخود را در برابر هژمون  هایپذیریآسیب

  یانوس یهن د و اق انوسی اق کی و نزد یرام ونیپ یکشورها  یباع  نگران  19-دیسال کوو

 کن د،میب رد ص حبت -برد یو همکار تیبشر یمشترت برا ندهی  آاز جام  نیچ  .شودمی

از  طلوبن ام طیک  در شرا کندمیعمل   ایگون ب و    کندمی  یموازن  قدرت را باز  استیس

 یفن اور یهان  یخ ود را در زم  یاست ک  برت ر  نیا  نی. هدف چکند  سوءاستفاده  گرانید

بب رد،  نیک   رقاب ت را از ب   ایگون ب   یمال  تیمین  یهان یو گز  یتجار  یهاشبک   ،یدیتول

مح ور از  نیچ  س ت یس کی  ج ادیج اده در ظ ال ا  کیکمربند و    کیکند. ابتکار    تیتثب

است  نیو خدمات چ یو مقررات است ک  ب  نفع فناور  جارهامشخصات، استانداردها، هن

 را کنار بگذارد. گرانیتا د

ک  در  یتی  برقرار کند. هر ف الخود را در منطق کیدر تالش است تا ثبات هژمون  نیچ

. رفت ار داردقرار  چین ظ ور الش اعتحتاکنون    دهدمیآرام رخ    انوسیهند و اق  انوسیاق

 یامنظ  یآن، نص ب ابزاره ا ریآرام، ساخت جزا انوسیهند و اق  انوسیدر اق  نیقاط ان  چ

اگرچ   ب    کند،میعمل  یهژمون قهر کی عنوانب  نیک  چ دهدمینشان  رهیو غ  شرفت یپ

 ریتسخ یجهان استیصحن  س را در متحدهایاالت گاهیبتواند جا  خیلی زود ک  رسدنمینظر  

و  س تیآرام ن انوسی ب  سازش در هند و اق لیما  نیاست ک  چ  شدهثابت  چیزیککند، اما  

 خود است. یظفاظت از منافع اصل یبرا ایمنطق است یس ییایپو رییب  تغ لیما

اس ت ک   هژم ون  پ ذیرامکان یتنها زم ان دیهژمون جد کیهور ظاز نگاه هژمونیک، 

اس ت، ام ا  زوالروب  اگرچ    س تقرگفت ک  هژمون م  توانمیدر ظال افول باشد.    مستقر

شود تا  یک  هژمون جهان ستین یتیدر موق  نیغلب  بر آن را دارد و چ  یکامل برا  لیپتانس
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 اریبس  هایسیاس ت متح دهایاالت یکند. دو دول ت مت وال کت یخود را در جهان د  طیشرا

 نیت  م یرا ب را )ک واد( متح دهایاالتآرام  انوسی هن د و اق  یاستراتژای ازجمل   ف االن 

هند و  یاستراتژ یاصل هایویژگیاز  یکی .اندکردهارائ    نیبا مهار چ متحدهایاالت  یهژمون

کم ک ب    ی( ب را)هن د ظه ورقدرت در ظ ال   کیاستفاده از    متحدهایاالتآرام    انوسیاق

 .( استنی)چ گرید ظهورقدرت در ظال  کیمحدود کردن 
در مورد کواد، مش خص  متحدهایاالتژاپن و   ، هند،ایبح  در استرال  وتحلیل  تجزی با  

نظ   جه انی  یاز آن کش ور ب را یناش یدهای، تهدنیچ  شتریگرفتن ب  باقدرتک     شودمی

اطالعات ی مانند، دادن اقدامات ده است.کر کیکواد را ب  ه  نزد یشده و کشورها  دتریشد

 تیوض  های اقتص ادی خ ود، کننده چین برای فریب جهانی درباره ف الیتو گمراه  غلط

در  ک اری عجی بپنهانو  نیجن وب و ش رق چ  یاه ای، دروانیدر تنگ  تا  نیچ  یتهاجم

 است. یبازعد قوا ریینشان داد ک  هدف پکن تغ گریبار د  19  دیکوو  بیماری  بحران  انیجر

از  ایگس ترده فی مقابل   ب ا ط یب را  تنهان   هابخشاز    ی یوس  فیدر ط  یهمکار  شیافزا

 زمیبلک  کواد را ب  مکان آرام مه  خواهد بود،  انوسیدر منطق  هندو اق هافرصتو   هاچالش

 نیدر ت یم توان دمیک واد . خواهد ک رد لیتبد های اع اسیاست  یهماهنگ  یبرا  تریقوی

 داشت  باشد. یدر منطق  نقش مهم دریاییرشد اقتصاد  هایروژهپ برای اعتبار

چ ین  ن دارد ک   یلیتم ا رانیامورد کواد باید اشاره کرد ک   در ارتباط با نظر ایران در

 ؛دش ومح دود ک واد با  ایران یتیو امن یاقتصاد یاصل کیشر  و  عنوان یک قدرت بزرگب 

از دی د چهارگان  اس ت.  هایدولت  نیب  ترکیشبک  روابط نزد  جادینگران ا  یرانا  ن،یبنابرا

واش نگتن  ترکینزد ت امل شود ویی محسوب میکایآمر پادوی کیعنوان ب   ایاسترال  تهران

رو ب   رش د  وس ت یپ یدوس ت نی ا  تر از هم  اما مه   ؛نگرندیم  ناخوشایندیبا ژاپن را با  

هن د و  یرواب ط ک ار یت . ظکندمیاز هم  تهران را نگران   شیواشنگتن با هند است ک  ب

 تهران با کواد شود. ت املاست ک  منجر ب   دیب  رانیا با این دو روابط گرم با یظت وژاپن 
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