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اتحاد مربع :ناتوی آسیایی برای مهار چین در ایندو-پاسیفیک
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چکیده
سقوط هژمونی آمریکا ،افزایش قدرت اقتصادی چین و هند در جهان ،اهمی ت منطق این دو-
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پاسیفیک را ب شدت افزایش داده است و این منطق را ب مرکز ثقل سیاس ت و اقتص اد جه ان
تبدیل کرده است .چین ب عنوان یک قدرت نوظهور تهدی دی ب رای هژم ونی ایاالتمتح ده و
همچنین برای هند ،ژاپن و استرالیا است .این پ ژوهش ب رای آگ اهی از اهمی ت رو ب رش د
ژئواستراتژیک و ژئوپلیتیک منطق ایندو-پاس یفیک ب رای ایاالتمتح ده و چگ ونگی تغیی ر آن
ب صورت پویا انجامشده است .همچنین نقش هند ،قدرت رو ب رشد چ ین و وض یت آن در

فصلنامه
پژوهشهای

تغییرات ژئوپلیتیک منطق ایندو پاسیفیک و واکنش ایاالتمتحده ب اهمیت روزاف زون چ ین را

روابطط بطط

بررسی میکند .در دوران م اصر ،جهان ب تدریج توج خود را از یورو آتالنتیک ب منطق ایندو-
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پاسیفیک متمرکز میسازد و ب همین دلیل این منطق با چالشها ،فرصتها و تهدیدهای عظیمی
از سوی کشورهای منطق ای و فرا منطق ای روبرو خواهد شد .این پژوهش با تحلی ل و تبی ین
منابع دستاول در پی پاسخ ب این پرس ش اس ت ک

چگون ق درت در ظ ال ظه ور چ ین

ژئوپلیتیک منطق ایندو-پاسیفیک را تغییر میدهد و واکنش کشورهای اتحاد مربع ب تغییر پویایی
این منطق چگون خواهد بود.
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مقدمه
در  15سال گذشت  ،چین در قامت یک رقی ب ج دی ب رای کن ار گذاش تن ایاالتمتح ده
ب عنوان ابرقدرت برجست جهانی ظاهرشده است .تولید ناخالص داخلی این کشور ازنظ ر
برابری قدرت خرید بین سالهای  2005تا  2019س برابر ش ده اس ت و از ایاالتمتح ده
پیشی گرفت است .با اعتراف خود وزارت دفاع ایاالتمتحده ،مدرن س ازی دف اعی چ ین
در  20سال گذشت  ،تواناییهای نظامی این کشور را در موق یتی بهت ر از ایاالتمتح ده در
زمین هایی مانند سیس ت های یکپارچ دف اع ه وایی و موش کهای مت ارف و بالس تیک
148

مستقر در زمین قرار داده است .چین همچنین سرمای گذاری عظیمی در قابلیته ای ض د
دسترسی انجام داده است ک ب طور خاص باهدف ناکام گذاشتن تالشهای ایاالتمتح ده
برای دفاع از متحدان و شرکای خود در آسیا در صورت وقوع درگیری است .ای ن کش ور
همچنین نوآوری زیادی در فناوریه ای نوظه ور مانن د س ایبری و ه وش مص نوعی ب
دست آورده ک از ایاالتمتحده در این ظوزه نیز در ظال پیشی گرفتن است .ای ن رقاب ت

فصلنامه

فقط از نظر توان اقتصادی و نظامی نیست .پکن همچنین ب دنبال رقابت ب ا ایاالتمتح ده
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برای نفوذ دیپلماتیک ،ژئوپلیتیک و استراتژیک در سطح جه انی ،ب ا س رمای گذاری مب ال
هنگف ت پ ول در کش ورهای آس یایی و آفریق ایی ب رای ت یمین کااله ای عم ومی مانن د
زیرساختها و ارتباطات است .با اینظال ،ب دلیل عدم واکنش درخ ور توج واش نگتن،
این تکاپوی چین برای نفوذ ب ظالت تهاجمی تبدیل شده اس ت .چ ین ب رای س الها ،ب ا
پیشبرد یکجانب ادعاهای زمینی و دریایی خود از طریق تاکتیکه ای "ب رش س

االمی2"1

علی همسایگانی مانند ژاپن ،هند ،فیلیپین ،ویتنام و دیگ ر کش ورها ،ب ا تحمی ل ش رایط از
نظر اقتصادی آنها را ب اجبار در مسیر اهداف خود قرار میدهد ،از جمل ای ن اق دامات
میتوان ب وادار کردن آنها ب مبادل بدهی در برابر سهام همچون س ریالنکا ی ا از طری ق
ت رف های ضد دامپینگ مانند استرالیا ،اهداف خود را ب پ یش میب رد .چ ین همچن ین ب ا
امتناع از پایبندی ب قوانین بینالمللی مانند کنوانس یونهای س ازمان مل ل متح د در م ورد

1. Salami Slicing

 .2برای توصیف درگیر شدن در یکسری از ف الیت های کوچک و غیرقانونی اشاره دارد ک وقت ی روی
ه جمع می شوند ،تاثیر بزرگی خواهند داشت.

ظقوق دریاها ،نظ بینالمللی لیبرال تحت رهبری ایاالتمتحده را بدون واک نش ج دی از
سوی واشنگتن زیر پا گذاشت است؛ اخیراً واشنگتن شروع ب بی ان ی ک پاس خ ج امع در
ظوزههای اقتصادی ،نظامی ،دیپلماتیک و استراتژیک از طریق اس تراتژی این دو -پاس یفیک
(هند -آرام) کرده است .اهداف این استراتژی اطمین ان از ای ن اس ت ک منطق هن د-آرام
ب عنوان یک منطق استراتژیک است ک برای ناوبری ،پروازه ای ه وایی و تج ارت ب رای
هم کشورها آزاد و باز است و نیز ب ظقوق بینالملل پایبن د اس ت و تح ت س لط ی ک
«قدرت تجدیدنظرطلب» همچون چین نیست و در این راستا برای دفاع از نظ جهانی ب
رهب ری ایاالتمتح ده ،ای ن کش ور ب دنب ال توس

و تقوی ت ائ تالف ب ا کش ورهای
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دموکراتیک همفکر خود مانند کشورهای چهارجانب یا ک واد 1ب ا همراه ی ژاپ ن ،هن د و
استرالیا هست .همچنین واکنش ب شیوع وی روس کرون ا ک از ووه ان چ ین آغ از ش د،
سبب شده ک ایاالتمتحده چارچوب جدی دی را ب ا همک اری س ایر اع ا.برای منطق
ایندو -پاسیفیک آغاز کند .این مقال ب این مسئل میپردازد ک چ ع واملی باع

ایج اد

ائتالف کواد شده است و چگون قدرت در ظال ظه ور چ ین ژئوپلیتی ک منطق این دو -
پاسیفیک را تغییر میدهد و واکنش کشورهای کواد ب تغیی ر پوی ایی ای ن منطق چگون
خواهد بود؟ در پاسخ ب سؤال فوق این استدالل مطرح میشود ک ب دلی ل ظه ور چ ین
ب عنوان یک قدرت بزرگ اقتصادی و نظامی در منطق  ،ن تنها ق درت اقتص ادی اع ای
کواد ،بلک موق یت هژمونیک آمریکا در این منطق نیز ب ش دت م ورد تهدی د قرارگرفت
است .این پژوهش علل رف تن ای ن چه ار کش ور ب س وی اتح اد چهارجانب ی ا ک واد و
همچنین واکنش اع ای این پیمان را ب تغییر پویایی ژئوپلیتی ک و ژئواس تراتژیک منطق
ایندو -پاسیفیک مورد بررسی قرار میدهد.
 .1پیشینه پژوهش
پیرامون رشد و ظهور چین و نوع مواجه ایاالتمتح ده ب ا آن آث اری ب زب ان فارس ی و
انگلیسی ب رشت تحریر درآمده است ازجمل  ،دیوید شمباو ( )2018در مقال ای ب ا عن وان
«رقابت ایاالتمتحده و چین در جنوب شرقی آسیا :تغییر قدرت یا همزیستی رقاب تآمیز»
1. QuadrilateralAlliance

اتحاد مربع :نااات
آسیایی باارا

مرااا

چااایر د ای ااا -
پاسیفیک

ب رقابت آمریکا و چین در آسیای جنوب شرقی پرداخت است .ب نظ ر نویس نده مزی ت
پکن در این ظوزه عمدتاً اقتصادی و دیپلماتیک بوده درظالیک واش ینگتن دارای مزای ای
چندوجهی است ( .)Shembav,2018جمشیدی و یزدانشناس ( )1399در مقال «نظری
چرخ ق درت و تح والت ق درت ایاالتمتح ده؛ بس تری ب رای تحلی ل رفت ار سیاس ت
خارجی » اذعان دارند ک در شاخص تولید ناخالص داخلی ،قدرت نسبی آمریکا رون دی
نزولی را طی کرده ک ناشی از سرعت رشد رقبایی نظیر چ ین اس ت .س ازمند و دیگ ران
( )1398در مقال «متغیرهای منطق ای اثرگذار بر تحوالت امنیتی ژاپ ن "2019- 1945 :ب ر
150

آن هستند ک  :اظساس عدم امنیت وجودی در س الهای اخی ر باع

ایج اد پویاییه ای

استراتژیک در راهبردهای ک الن ای ن کش ور ش ده اس ت و ژاپ ن را ب س مت اف زایش
توانمندیهای نظامی و تغییر در سیاست خارجی منف الن خ ود ظرک ت داده اس ت .ای ن
اظساس عدم امنیت ناشی از دگرگونی در محیط امنیتی شرق آسیا ب وده ک باع

تغیی ر

در تفکر تصمی گیران امنیتی ژاپ ن ش ده و ای ن کش ور را در مس یر پاس خگویی ب ای ن
تهدیدها و چالشه ا ق رار داده اس ت .محم دی و ض رغامی ( )1398در مقال ای تح ت

فصلنامه
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عنوان «واکاوی دالیل تمرکز آمریکا ب سمت آسیا –پاس یفیک» اف زایش ق درت نظ امی و
اقتصادی چین ،ت مین دسترسی آزاد ب من افع مش ترت ،ت یمین امنی ت خط وط تج اری
دریایی ،مقابل با توس

موشکهای دوربرد کره شمالی را از مه ترین دالیل تغییر راهب رد

ایاالتمتحده ب س مت ظ وزه آس یا –پاس یفیک میدانن د .موس وی و منف رد ( )1398در
مقال ای تحت عنوان «نئوجکسونیس ؛ الگوی سیاس ت خ ارجی آمریک ا در دوران دونال د
ترامپ» بر این نظرند ک در شرایط کنونی ،تحلیل سیاست خ ارجی ایاالتمتح ده آمریک ا
در قیاس با گذشت  ،با یکسری پیچیدگیها و عدم قط یتهایی بیشتری هم راه اس ت ،ک
همین امر تحلیل رفتارهای خ ارجی ای ن کش ور را ب ا پیچی دگی بیش تری هم راه س اخت
است .آنچ کامالً روش ن اس ت ،در پژوهشه ای پیش ین هیچک دام از من ابع ب واک نش
مشخص کشورهای رقیب چین در قالب اتحاد کواد ،نپرداخت ان د؛ بن ابراین ای ن موض وع
برای اولین بار در این پژوهش موردبررسی قرار میگیرد .الزم ب ذک ر اس ت ک اگرچ
کواد چندین زمین همکاری ،ازجمل ضد تروریس  ،امنیت سایبری ،همک اری و توس
امور مالی ،دارد ،اما این پژوهش فقط بر روی عامل چین تمرکز دارد.

و

 .2چهارچوب نظری
برای تحلیل رفتارهای چین و ایاالتمتح ده در منطق این دو -پاس یفیک ،از نظری ثب ات
هژمونیک در چارچوب گستردهتر واقعگرایی استفاده شده است .تئوری ثب ات هژمونی ک
پیشنهاد میکند ک اگر یک دولت مسلط وجود داشت باشد ک ثبات را در سیست ت مین
کند ،صلح در نظام بینالملل برقرار میش ود .نظ ام سیاس ی بینالملل ی آنارش یک اس ت و
هیچ قدرت برتری وجود ندارد ک بتوان د دیگ ر کش ورها را از تج اوز ب از دارد .در ای ن
راستا ،هر کشوری برای بقای خود نیاز ب افزایش قدرت خود دارد .توزیع ق درت باع
ایجاد دو راهی در بین دولتهای موجود در سیست آنارشیک میش ود .ای ن پ ژوهش ب ر
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چهار عنصر نظری ثبات هژمونیک تمرکز دارد:
. 1یک نظام سیاسی قدرتمند و باثبات جزء ض روری هژم ونی اس ت ( Mearsheimer,

 .)2001چین دارای سیست تکظزبی سوسیالیستی و ازنظ ر سیاس ی باثب ات اس ت .ای ن
سیست پایدار و مولد ،چین را ب کشوری قدرتمند در منطق تبدیل کرده است.

. 2قدرت نظامی دومین مؤلف مه هژمونی است .چین در ظال تبدیلشدن ب یک ق درت
نظامی در ظال ظهور و ب سرعت در ظال رشد است .کار در اتحادها یک ی از ویژگیه ای
مه یک هژمون است (.)Cox, 1997
. 3یک اقتصاد قدرتمند نقش ظی اتی در ایج اد هژم ونی ایف ا میکن د (Mearsheimer,

) .2001چین دومین اقتصاد بزرگ پس از ایاالتمتحده است .کشورهای منطق ب ش دت
ب نفوذ و همکاری اقتصادی چین وابست هستند.

. "4اراده" برای رهبری جهان و پذیرش آن از سوی کش ورهای دیگ ر ،چه ارمین عنص ر
ضروری برای هژمون است  .(Cox, (1997پس از جنگ جهانی اول ،امپرات وری بریتانی ا
توانست نقش هژمون را ایفا کند ،اما ب دها ،ب دلی ل اقتص اد و ارت ش ض یف ،نتوانس ت
جهان را رهبری کند و پس از جنگ جهانی دوم ج ای خ ود را ب آمریک ا داد .هژم ونی
مخفی نمیماند .اکثر دولتها باید قدرت هژمون را بپذیرند .فقدان هژمون منجر ب جن گ
جهانی دوم شد.

یک هژمون قهری م موالً در چارچوب تهاجمی عمل میکن د .مه ت رین چی ز ب رای
یک هژمون ت مین نظ

در جه ان اس ت .س اختار آنارش یک جه ان دارای س ویژگ ی

اتحاد مربع :نااات
آسیایی باارا

مرااا

چااایر د ای ااا -
پاسیفیک

ت ریفشده است .یکی از آنها این است ک هیچ مقام عالی ک بتوان د س ایر کش ورها را
در برابر متجاوزان محافظت کند ،وجود ندارد .دوم ،این است ک می ل ب ق درتطلبی ب
هر کشوری کمک میکند تا برخی از قابلیتهای نظامی را داشت باشد ک عم دتاً ماهی ت
تهاجمی دارند .سوم غیرقابل پیشبینی بودن یک دولت نس بت ب س ایر دولته ا اس ت.
یک دولت هرگز نمیتواند در مورد نیات دولتهای دیگ ر مطم ئن باش د .ای ن ت رس را
هرگز نمیتواند از بین ببرد .ب این ترتیب ،هر دولتی برای بق ای خ ود بخش ی از مس ابق
تسلیحاتی علی دولت قدرتمند همسای میشود .این وض یت م
152

ل امنیت ی را ب وج ود

میآورد .قدرتهای بزرگ دلیلی برای مبارزه با یکدیگر ندارند اما ع دم اطمین ان آنه ا در
مورد بقا آنها را مجبور میکند ب دنبال قدرت باشند). (Mearsheimer, 2001

چین یک قدرت رو ب رشد و هژمون منطق ای اس ت .ای ن کش ور هم تواناییه ای
الزم برای تبدیلشدن ب عنوان یک هژم ون جه انی را دارد .ایاالتمتح ده هژم ون مس تقر
جهانی و چین یک هژمون نوظهور است .ایاالتمتحده هژم ونی خ ود را در منطق آس یا
تثبیت کرده است و ب سختی فرصتی را ب چین در سیاست منطق میده د .ایاالتمتح ده
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دو سیاست متفاوت با هدف یکسان را برای مه ار چ ین در این دو -پاس یفیک آغ از ک رده
اس ت .چ رخش ب س مت آس یا ک در دول ت اوبام ا مط رح و پیگی ری ش د و توس ط
دولتهای ب دی دنبال شد و اکنون سیاست این دو -پاس یفیک آن کش ور در قال ب اتح اد
کواد ،هدفی جز مهار چین برای ت مین هژمونی ایاالتمتحده در جهان ندارد .تهدی دات
خارجی ناشی از تبدیلشدن چین ب یک هژمون باع

شده هند و ژاپ ن رقب ای منطق ای

و تاریخی این کشور (و سایر بازیگران منطق ای) نگ ران ق درت چ ین باش ند و بخواهن د
منافع خود را در نزدیکی بیشتر ب آمریک ا در قال ب اس تراتژی این دو -پاس یفیک (ک واد)
پیگیری کنند.

 .3ایندو -پاسفیک
از آنج ا ک ق درت آمریک ا ب رای ظف ه هژم ونی خ ود در منطق این دو -پاس یفیک ب ا
چالشهایی مواج گردیده ،مرکز ثقل جهان ب صورت پویا از ظ وزه ی ورو -آتالنتی ک ب
منطق ایندو -پاس یفیک در ظ ال انتق ال اس ت .اهمی ت روزاف زون ای ن منطق ب دنب ال

گسترش نفوذ چین در اقتصاد جهانی ب دلیل پیشبرد سیاست کمربند  -راه است ک منطق
آسیا را ب آفریقا ،اروپا و آسیای مرکزی و نیز شرق را ب غرب متصل میکند ،ک ای ن ام ر
منجر ب افزایش تج ارت ،اقتص اد و ق درت در منطق این دو -پاس یفیک گردی ده اس ت.
چگونگی اتخاذ مدیریت بهتر و برخورد قاطع با خطرات ناشی از افزایش نفوذ روزاف زون
پکن سبب شد ک نظرها ب سمت کواد جل ب ش ود .مفه وم اس تراتژی «هن د و اقی انوس
آرام( »1ایندو -پاسیفیک) ک جایگزین «آسیا و اقیانوس آرام» (آسیا پاس یفیک) س نتی ش د،
مقدم ایجاد کواد است .سند دفاعی اس ترالیا ،تغیی رات ژئ وپلیتیکی در این دو پاس یفیک را
ب عنوان عامل اصلی امنیت استرالیا مشخص کرده است ،ایاالتمتح ده نی ز ن ام فرمان دهی
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خود را از اقیانوس آرام ب فرماندهی هند و اقیانوس آرام تغییر داد ) .(Copp,2018ژاپ ن
ع و دیگر این گروه ،چالشها و فرصتها را در اقیانوس هند  -آرام شناسایی ک رد .هن د
می ز اختصاص ی این دو -پاس یفیک خ ود را در وزارت خارج اش راهان دازی نم ود
( .)Ministry of Foreign Affairs Japan,2019

استراتژی امنیت ملی امریکا ،ایندو پاسیفیک را منطق ای ت ریف میکن د ک از س اظل
غربی هند تا س واظل غرب ی ایاالتمتح ده کش یده ش ده اس ت .منطق این دو پاس یفیک
پراکندهترین منطق روی زمین باش د ک مش تمل ب ر  36کش ور ق ارهای ،ش ب جزیرهای و
مجمعالجزایری ازجمل چند ده هزار جزیره مسکونی است و اکثر پهن اقیانوسه ای آرام
و هند و نیز دریاهای داخلی آسیا را پوشش میدهد .این منطق ب ا ب یش از  3میلی ارد نف ر
جم یت ،بیش از نیمی از جم یت جهان ازجمل دو م ورد از پرجم ی تترین کش ورهای
جهان ی نی هند و چ ین را در خ ود ج ای میده د .ای ن منطق ب ر مبن ای ویژگیه ای
اقتصادی ،سیاسی و امنیتی آن ،محل تالقی سیاستهای قدرتهای بزرگی همچ ون چ ین
و امریکا است .منطق مذکور محل تمرکز سرمای و فناوری است و پوی اترین اقتص ادهای
دنیا با برخ ورداری از ب االترین می انگین رش د جه ان در آن متمرک ز هس تند .توانمن دی
اقتصادی برتر ژاپن ،روند رو ب رشد اقتصادی چین ،تجربیات قابلتوج کش ورهای ت ازه
صن تی شده و ظرکت رو ب رشد اقتصادی «آ.س  .آن ،»2مه ت رین کانونه ای تح والت

1. Indo-Pacific
2 . ASEAN

اتحاد مربع :نااات
آسیایی باارا

مرااا

چااایر د ای ااا -
پاسیفیک

اقتصادی در این منطق ب شمار میرود .بیش از  40درصد خروجی اقتصاد جه انی ش امل
اقتصادهای پیشرو چین ،ژاپن و کره جنوبی نیز مربوط ب این منطق است .در ای ن منطق
ب بیش از  300زبان صحبت میشود .بزرگترین دموکراسی جه ان (هن د) و بزرگت رین
کشورهای اسالمی (اندونزی ،پاکستان و هند) ه در این منطق واقعاند .همچن ین ب

ی

از بزرگترین و پیشرفت ترین ارتشهای جهان شامل چین ،کره شمالی ،کره جن وبی ،هن د
و ژاپن ب این منطق ت لق دارد و  70درصد تجارت جهانی از طری ق آبراهه ای راهب ردی
آن نظیر تنگ های ماالگا و سوندا صورت میگیرد و س االن  75000کش تی از طری ق ای ن
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منطق آسیا را ب خاورمیان و اروپا وصل میکنند .این مسائل نش ان از اهمی ت ب االی ای ن
منطق دارد.
 .4زمینهها و عوامل مؤثر در شکلگیری کواد
کشورهای گروه کواد صریحاً یا ب طور محرمان اذعان کردهاند ک ص ود چ ین تهدی دی
استراتژیک برای نظ کنونی جهان اس ت ( .)Pompeo,2020از یکس و اق دامات چ ین
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مانند ،ساختن جزایر مص نوعی ،اع زام گ ارد س اظلی ،ش ب نظامیان دری ایی و کش تیهای
پیمایشی ب آبراههای مورد مناقش برای اعم ال کنت رل ب ر مس یرهای ظی اتی تج ارت در
منطق  )Parameswaran,2020) ،و از سوی دیگر ،این کشور از طریق اجب ار اقتص ادی،
اعمالنفوذ و م امالت مبه ب دنبال منافع استراتژیکی است ک کش ورهای کوچ کتر را
در دام بدهی گرفتار میکند و ظاکمیت آنها را از بین میبرد ( )Blumenthal,2020ک
موجب نگرانی شدید کشورهای ع و کواد شده است؛ بنابراین جای ت ج ب نیس ت ک
کشورهای کواد بر «ت هد مشترت» خ ود ب «سیس ت مبتن ی ب ر نظ

کن ونی »1در این دو

پاسیفیک و لزوم ظفه آزادی ناوبری ،ارزشهای دموکراتیک ،ثبات و گشودگی در منطق
برای مقابل با نفوذ چین تیکید میکنند.

1. Rules-Based Order

 .1-4استرالیا
در سالهای منتهی ب اظی ای ک واد در س ال  ،2017سیاس تگذاران اس ترالیا ،ص حبت در
مورد جستجوی یک استراتژی جدید مبتنی بر ارزشها را با شرکای طبی ی خ ود در ای ن
گروه آغاز نمودند .دلیل تمایل استرالیا ب گفتگوهای کواد موض وع رواب ط اقتص ادی ای ن
کشور با چین اس ت .در س ال  ،2007چ ین ب ا ظ دود  15درص د دوم ین مقص د ب زرگ
صادرات استرالیا بود ( )Uren, 2007ولی در سال  ،2017ب مه ت رین مقص د ص ادراتی
استرالیا تبدیل شد و ظج صادرات استرالیا ب چین ب  35درص د در س ال  2019رس ید
ک عمدتاً شامل صادرات سنگآهن و زغالسنگ بود .این روند تا سال  2020ادام داش ت
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و استرالیا را ب سمت وابستگی اقتصادی خطرنات ب چین سوق داده است .اگرچ چ ین
نیز برای تیمین منابع انرژی و مواد خام موردنیاز صنایع و زیرساختهای خود ب اس ترالیا
وابست است ،با این ظال ،انتظار میرود با افزایش رش د چ ین در توس

زیرس اختها و

تیمین نیازه ای خ ود ،واردات کااله ای مص رفی ،داروه ا ،محص والت کش اورزی ،ش یر
خشک و شراب را از استرالیا کاهش دهد؛ این اقدام چین سبب میش ود ک ک انبرا اه رم
صادرات مواداولی خود ب پکن را از دست ده د .همچن ین ،واردات اس ترالیا از چ ین ب ا
سرعت بیشتری نسبت ب سایر کشورها افزایشیافت است و اقتصاد اس ترالیا را ب ا اقتص اد
چ ین بیش تر وابس ت ک رده اس ت ک س بب نگران ی مقام ات ای ن کش ور ش ده اس ت
(.)Earl,2020
مورد دیگر ک سبب نگرانی مقامات استرالیا ش ده اس ت ای ن اس ت ک دانش گاههای
استرالیا ب میزان قابلتوجهی ب شهری های دریافتی از دانشجویان خارجی متک ی هس تند؛
ک در این میان دانش جویان چین ی رتب اول دانش جویان خ ارجی را در ای ن کش ور دارا
میباشند .ب گفت کارشناسان استرالیایی دانشگاههای استرالیا در واقع در قبال دریاف ت ای ن
ارزهای ضروری ،آزادی علمی در دانشگاهها را ب خط ر میاندازن د )،)Babones,2019

زیرا قدرت چینی ،ب ا س و اس تفاده از آزادیه ای دموکراتی ک در کش ورهای دیگ ر و ب ا
استفاده از غفلت و یا اعتماد آن کشورها شروع ب جاسوسی از مراکز علم ی و دانش گاهی
در این کشورها با استفاده از دانشجویان خود میکن د ک ای ن مس ئل در س الهای اخی ر
موجب نگرانی بیسابق مردم ،مقامات سیاسی و نخبگان استرالیا شده اس ت و ای ن کش ور

اتحاد مربع :نااات
آسیایی باارا

مرااا

چااایر د ای ااا -
پاسیفیک

را مجبور کرده است تا علی تهدید «بیسابق » ظاکمیت خود از مداخالت خ ارجی ق انون
وضع کند ( .)Hamilton,2018مقامات استرالیا همچنین اعالم کردهاند ک چین با ایج اد
روابط مالی سودآور با برخی سناتورها و نامزده ایی ک ب دنب ال پی روزی در انتخاب ات
هستند ،در مجلس استرالیا «عوامل» خود را روی کار آورده است .چین همچن ین ظم الت
سایبری را ب شبک های پارلمان استرالیا و س ظزب اصلی سیاسی ای ن کش ور دقیق اً قب ل
از انتخابات پارلمانی  2019داشت است ( .)Packham,2019چین همچنین ی ک مش کل
جدید دیگر ه برای استرالیا ایجاد کرده است ،اینک انس جام اجتم اعی در اس ترالیا را ب ا
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تهدید مواج ساخت است .نگرانی در مورد عملیات نفوذ چین ک گفت میش ود از طری ق
دانشجویان چینی ،س ازمانهای چین ی  -اس ترالیایی و سیاس تمداران اس ترالیایی چینیتب ار
انجامشده است ،یک تیثیر منفی بر روی جام استرالیا داشت است و منج ر ب بح ه ای
عمومی پرشور در مورد «هشدار خطر زرد »1شده است ( .(Qian,2019چ ین اخی راً نی ز
در پاسخ ب درخواست استرالیا ب رای تحقی ق بینالملل ی مس تقل در م ورد منش ی کووی د
نوزده ،واردات گوشت گاو از اس ترالیا را ممن وع و ت رف های جدی دی را ب ر آن اعم ال
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کرد( .)Jyotsna,2020

در سند دفاعی منتشرشده دولت استرالیا در سال  ،2016با ت ریف «بلند پروازان ت رین
برنام » ب رای بازس ازی نی روی دری ایی س لطنتی اس ترالیا از زم ان جن گ جه انی دوم،
اختصاص بودج ای م ادل  48.75میلیارد دالر برای رفع کاستیها و نوسازی ای ن نی رو و
نیز شناسایی و ت ریف نقش جدیدی برای این نیرو در ظفاظت از نظ دری ایی در منطق
آبی گستردهتر ،ذکر گردیده است (Department (of Defence Australia,2016:68-

 .71در همین سند ،ب رفتار قهرآمیز چین در منطق دری ایی ش رق آس یا ،اش اره ش ده ک
نشان میدهد کانبرا ن تنها تهدید پکن را تشخیص داده است ،بلک از ظهور چین ب عنوان
یک قدرت مسئولیتپذیر نیز قطع امید کرده است.
در ظال ظاضر استرالیا دفاع از دریای آسیای جنوب شرقی و اقی انوس آرام جن وبی را
ب عنوان یک هدف استراتژیک ظیاتی میداند .سیاست «غریزه انکار اس تراتژیک »2اس ترالیا

1. yellow peril alarmism
2. strategic denial instinct

برای جلوگیری و دور نگ داش تن ق درتهای دیگ ر از جزای ر اقی انوس آرام ،ب ا تقوی ت
ت امل این کشور با کشورهای اقیانوس آرام جنوبی برای ایج اد ادغ ام اقتص ادی و امنیت ی
منطق  ،موردتوج قرارگرفت اس ت .ای ن انگی زه ب رای ایج اد سیاس تخارجی ت ازه در
اقیانوس آرام جنوبی ناشی از نگرانی در مورد اظتمال توس

و دس تیابی پک ن ب بن ادر،

تیسیسات زیرساختی و پایگاههای منطق  ،ازجمل در «فیجی»« ،وانواتو» و جزی ره م انوس
در پاپوآ گین نو میباشد ( .(Shorten,2018

در ظال ظاضر از دید استرالیا کواد ب عنوان جایگ اه اص لی ب رای تب ادلنظر در م ورد
چالشهای منطق دیده میشود .این نگرانیهای استرالیا ،وقتی در کنار ارزیابی س کش ور
دیگر ع و کواد در مورد نقش چ ین در منطق در کن ار ه
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ق رار میگی رد خ ود را ب

واضحتر نشان میدهد .استرالیا ب دنبال همکاری با ه پیمانان خود در ک واد در زمین های
اقتصادی ،دیپلماتیک و امنیتی در خارج از مرزهای خود ،ب دنبال مقابل با چینی اس ت ک
سیاس ت خ ود را در آنج ا ب ا اس تفاده از «دیپلماس ی تل

ب دهی ،»1پ یش میب رد

()Davis,2019؛ بنابراین اختالفات اس ترالیا ب ا چ ین در موض وعات تج اری ،امنیت ی و
جاسوسی باع

شده است ک این کشور ب آمریکا و متحدانش در ک واد نزدی کتر ش ود.

ت ریف «ایندو پاسیفیک آزاد و باز» در مشارکت تقویتش ده اس ترالیا ب ا ایاالتمتح ده و
ژاپن جایگاه خود را پیداکرده است و گرمی روابط روب رشد استرالیا ب ا هن د س بب ش د
کواد نیروی م اعفی بگیرد ()Worthington,2020؛ زی را هن د ب عنوان ی ک ش ریک
طبی ی و سرزمین ارزشهای مشترت و نهاده ای ب ادوام دی ده ش ود .راهظ ل اس ترالیا در
مقابل اجتناب از وابستگی ب چین ،هند اس ت .اس ترالیا از رهب ری هن د در اقی انوس هن د
استقبال کرده و ب دنبال جایگزینی هند ب جای چین ب عنوان مقص دی ب رای ص ادرات و
منبع دانشجویان بینالملل ی اس ت ( .)Payne,2019برق راری گفتگ وی  2 + 2در س طح
وزیر خارج و دفاع ،تدوین استراتژی اقتص اد هن د ت ا س ال  2035و ارتق ا س طح ب االی
همکاری نظامی ،زمین همکاریهای آنها را فراه کرده است (Ministry of External

 .)Affairs India,2019عالوه بر این ،استرالیا برای جلب رض ایت از ش رکای خ ود در
آسیای جنوب شرقی ،بر مرکزیت آس .آن در هند و اقیانوس آرام تیکید کرده است.
1. debt-trap diplomacy

اتحاد مربع :نااات
آسیایی باارا

مرااا

چااایر د ای ااا -
پاسیفیک

 .4-2هندوستان
اختالفات مرزی هند و چین از ماه ژوئ ن  2020باالگرفت اس ت و ب ا وج ود م ذاکره در
سطح وزیران و فرماندهان نظامی ،پیشرفت محسوس ی در جه ت ظ ل اختالف ات م رزی
ظاصل نشده است .این عوامل باع

شده تصدیق موق یت دهلین و در گ روه راظ ت ب

نظ ر برس د (  .)Ministry of External AffairIndia,2020در دهلین و نگرانیه ای
استراتژیکی فزایندهای در مورد افزایش ظ ور پکن در جنوب آسیا و هن د  -آرام وج ود
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دارد .چ ین ت الش ک رده اس ت ت ا ب ا پیچی ده ک ردن ف
بلن دپروازیهای جاهطلبان

ای امنی ت داخل ی خ ود،

هن د را خنث ی کن د ،ای ن کش ور از پاکس تان در اس تفاده از

گروههای نیابتی  -تروریستی علی هند ظمایت میکند و خود نیز گروهه ای تجزی طلب
گون اگونی را در ش مال ش رقی هن د س اخت و موردظمای ت ق رار میده د
( .)Acharyya,2016پکن همچنین ب خنثی کردن اقدامات دهلینو در سازمانهای مه
فصلنامه
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 .2-1 -4ساختن رشته مرواریدها

کارشناسان هندی هنگام ارزیابی تالشهای چین ب رای ایج اد نف وذ در اقی انوس هن د ب
شواهد ملموس برای اثبات نظری «رش ت مرواری د »1در همس ایگی دری ایی خ ود اش اره
میکنند ( .)Khurana,2018:39طی چن د س ال گذش ت  ،ب ویژه از زم ان آغ از پ روژه
کمربند و جاده ،این نگرانیها افزایش م اعفی یافت است .نیروی دریایی هن د در آخ رین
مانور دریایی خود ،تحت عنوان اس تراتژی دری ایی هن د ،تیکی د زی ادی ب ر ل زوم ظف ه
مسیرهای تجاری و انرژی ،ظفه آزادی دریانوردی و تقویت قوانین بینالملل ی ظ اک ب ر
دریاهای دور ،از جمل کنوانسیون ظقوق دریایی سازمان ملل دارد.
این توج مجدد ب ظفه باز بودن خطوط دریایی ارتباطی در همسایگی هن د ت ا ظ د
زیادی ب تحوالت در محیط ژئواستراتژیک آن مربوط میش ود ،ک نی از ب همک اری ب ا
سایر کشورها را برای رقابت با چ ین و تالشه ای ای ن کش ور ب رای تغیی ر ش کل نظ

1. String of Pearls

منطق ای ضروری ساخت است و کشورهایی مانند هند را در شرایطی قرار داده ک بای د ب ا
یک رقیب مه همچ ون چ ین مقابل کنن د (  .)Ministry of DefenceIndia,2015از
زمان انتخاب شی جین پین گ ب ریاس ت جمه وری چ ین در س ال  2013و پ س از آن
ساخت جزایر مصنوعی در دریای چین جنوبی و نظامی سازی آبراههای مه ای ن کش ور،
نگرانیهای بیشتری درباره تیثیر چین بر ثبات منطق ب وجود آم ده اس ت .اف زایش نف وذ
چین در مناطق اصلی موردتوج دریایی هند در آسیای جنوبی و اقیانوس هند و اقی انوس
آرام در سالهای اخیر ،نگرانیهای دهلینو را افزایش داده است .دهلین و همیش نس بت
ب همکاری هم جانب زمینی و هوایی بین چین و پاکستان ک ه دف آن مه ار اس تراتژیک
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هند است ،نگران است و با راهاندازی کریدور اقتصادی چین و پاکس تان (س ی پی ک )1در
سال  2013نگرانیهای هند بسیار شدت یافت اس ت (  .)Small,2018:25ب ا توج ب
هزین های سنگین اجرای این پروژه ک قسمتی از پروژه کمربن د  -راه محس وب میش ود
و ع دم توان ایی پاکس تان در پرداخ ت ای ن هزین ها ،از نگ اه هن د روش ن اس ت ک
س رمای گذاری  62میلی ارد دالری در کری دور چ ین -پاکس تان ،باه دف ژئواس تراتژیک
افزایش ظ ور چین در اقیانوس هند برای مقابل با هن د اس ت ( .)Garlick,2019:533
کلید این جاهطلبی استراتژیک چین ،ساخت بندر گوادر با مهندسی چین ی در کن ار دری ای
عمان در استان بلوچس تان پاکس تان اس ت .بن دری ک ب عنوان یکقط ب مه

تج اری

شناخت میشود ،اما ازنظر هندیها از جهت اقتص ادی چن دان مق رون ب ص رف نیس ت و
(  )Bhandari and Agarwal,2018و بیشتر میتواند توسط نیروی دریایی چ ین ب رای
افزایش ظ ور زیردریاییهای این کشور در منطق مورد استفاده قرار گی رد .ای ن ام ر ب
پکن امکان غلب بر م

الت تنگ ماالگا را میدهد .وابستگی شدید چین ب تنگ باری ک

ماالگا ک از طریق آن بخش عمدهای از تجارت این کشور با دنیای خارج انج ام میش ود،
میتواند در صورت محاصره دریایی یا جنگ محدود با آمریکا و متح دانش ،ب رای چ ین
چالش جدی ایجاد کنند .ب عنوان مثال آنها میتوانند با کنت رل ای ن تنگ امنی ت ان رژی
چین را ب خطر بیندازند ،بنابراین چین با ظ ور در گوادر ب دنب ال پیش گیری از وق وع
این چالش است .این امر همچنین باع

تقویت قابلیتهای پاکستان در جن گ دری ایی ب ا
1. CEPC

اتحاد مربع :نااات
آسیایی باارا

مرااا

چااایر د ای ااا -
پاسیفیک

هند نیز میشود و ب طور بالقوه اهمیت بن ادر اص لی در س واظل غرب ی هن د را ب خط ر
میاندازد ،چیزی ک اصالً مورد خوشایند هند نیست ( .)Rehman,2019

یکی دیگر از زمین های نگرانیهای عمیق هند ،دستیابی چین ب اکثری ت س هام بن در
«هامبانوتا» سریالنکا در همسایگی هند ب ا ظ ق اج اره عملی اتی  99س ال اس ت .اگرچ
نیروی دریایی چین توافقنام ای ب ا «کلمب و» ب رای اس تقرار نیروه ای خ ود در هامبانوت ا
ندارد ،اما جنب تجاری ض یف بن در ابهام اتی را در م ورد اه داف چ ین ایج اد میکن د.
نگرانیهای مشاب دام بدهی همچنین در مورد «کی ائوکفیو» ،ی ک بن در دری ایی عمی ق در
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ایالت راخین میانمار است ک در آن کنسرسیومی ب رهبری شرکت دولت ی چ ین اکثری ت
سهام آن را داراست ،ک موجب نگرانی هند شده است ( .)Chau,2019ت رس از بح ران
بازپرداخت در مالدیو نیز نگرانی زی ادی ب وج ود آورده اس ت ،بطوریک بن ا ب گفت
رئیسجمهور پیشین این کشور «محمد نشید» ،این جزیره کوچ ک ب دهی سرس امآور 3.4
میلیارد دالر ب چین را تجرب میکن د .در دوران «عب دا ی امین» رئیسجمه ور کن ونی،
هنگامیک بدهیهای این کشور بیشتر شد ،مال ن تنها با ی ک م امل تج ارت انحراف ی و

فصلنامه
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چندین پروژه زیربنایی باقیمت گ زاف ب نف ع پک ن وارد م ذاکره گردی د ،بلک جزی ره
«فیدهو

فینولهو»1

را نیز ب توس

دهندگان چینی اج اره داد ک ای ن اق دام باع

ایج اد

سوظن و نگرانی شدید در هند شده است ( .)Rajagopalan,2018

از نگاه هند ،پیوند چین با پاکستان فراتر از سرمای گذاریهای استراتژیک ای ن کش ور
در پاکستان است ،این پیوند ،دارای پیامدهای امنیتی داخلی برای هن د اس ت ک خ ود را
در نبرد با تروریس در کشمیر نشان داده است .پس از ظمل تروریستی «پولوآما »2توس ط
جیش محمد موردظمایت پاکستان در فوری  ،2019چین ب عنوان ع

و دائم ی ش ورای

امنیت ،از ظق وتو استفاده کرد ت ا اس المآباد را از هرگون مس ئولیتی م اف کن د .چ ین
همچنین بجای ظمایت از اقدامات بینالمللی علی افزایش نگرانیه ا در قب ال تروره ا در
جنوب آسیا ،ب ویژه پس از بمبگذاریهای عیدپات س ال  2019س ریالنکا ،ن ام «مس ود
ازهر» رئیس جیش محمد را از فهرست تروریستهای جهانی اعالمش ده توس ط ش ورای

1. Finolhu
2. Pulwama

امنیت با استفاده از ظق وت وی خ ود خ ارج نم ود (  .)Bhattacharya,2019از دی دگاه
هند ،چین عالوه بر سیاست دوگان خود در مورد تروریس  ،ن تنها از تروریس تهایی ک
ب هند در مورد کشمیر آسیب میرس انند بلک از درگی ری کش میر و اتح اد ب ا پاکس تان
ب عنوان سپری ب رای جل وگیری از جاهطلبیه ای ب زرگ منطق ای هن د اس تفاده میکن د
( .)Bhatt,2019از نگاه دهلینو ،چین وارد یک بازی تبهکاران با پاکس تان در کش میری
شده است ک هند آن را جزئی از خات خود میدان د .کری دور اقتص ادی پاکس تان -چ ین
(سی پیک) ک از کشمیر اشغالشده توسط پاکستان عبور میکند ،ن تنها ظاکمی ت هن د را
نقض میکند ،بلک ب پکن اجازه میدهد زیرساختهای ظیاتی در آنجا ایجاد کن د ک در
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صورت درگیری بین هند و پاکستان بتواند نیروهای چین ی را ب رای کم ک ب اس المآباد
بسیج کند .بنابر ادعای دهلینو ،چین عامدان لغو وض یت خودمخت اری ج امو و کش میر
توسط هند و مسئل کشمیر را ب طور گستردهای بینالمللی ک رده اس ت ( .)Roche,2020

پکن از گروههای تجزی طلبی ک در شمال شرق هند مانند «جبه آزادیبخش مل ی متح د
غرب آسیای جنوب غربی» و «ارتش آزادیبخش خلق مانیپور» ف الیت میکنن د ،پش تیبانی
میکند .رهبران شورشیان ج داییطلب هن د مانن د «پ ارش ب اروا» از «جبه آزادیبخ ش
متحد آسام» از درون خات چین علی هن د ف الی ت میکنن د و گروهه ایی مانن د «ش ورای
ملی سوسیالیست ناگالند »1تس لیحات چین ی دریاف ت میکنن د .از دی دگاه دهلین و ای ن
خصوصیات تهاجمی چین است ک دهلینو را وادار ساخت ک برای مدیریت و کنت رل آن
ب سمت ائتالف کواد سوق داده شود ( .)Ministry of External AffairsIndia,2020

پس از سالها عدم اعتم اد متقاب ل ،هن د و ایاالتمتح ده ب ا برق راری ی ک گفتگ وی
اس تراتژیک س طح  2 + 2و تقوی ت قابلی ت همک اری از طری ق تمرین ات دوجانب

و

توافقنام های تیمین و ارتباطات و ت دارکات ،یک دیگر را ب عنوان ه پیمان ان طبی ی در
ایندو -پاسیفیک م رفی میکنند .دو کشور همچنین تالش کردهاند تا ب ا تقوی ت همک اری
در اقیانوس هند غربی ،منطق ای ک در استراتژی امنیت دریایی هن د ب عنوان ی ک ظ وزه
مه ت ریفشده است ،هماهنگی بیشتری داشت باشند .هند همکاری خود را با فرمان دهی
هند و اقیانوس آرام ،مرکزی و آفریقایی ایاالتمتحده افزایش داده است ( (Ministry of
1. National Socialist Council of Nagaland

اتحاد مربع :نااات
آسیایی باارا

مرااا

چااایر د ای ااا -
پاسیفیک

 .Defence, India,2019بنا ب گفت پنت اگون اس تراتژی ت ریفش ده از «کالیفرنی ا ت ا
کلیمانجارو» از ایندو -پاسیفیک ایاالتمتحده اکنون بسیار ش بی ت ری ف هن د از اس تراتژی
خود در این منطق است (  .)Chellaney,2020هند همچنین با برقراری گفتگوهای 2+2
در سطح وزیران خارج و دف اع ،اف زایش ت داد تمرین ات نظ امی دوجانب و همک اری
درزمین توس

زیرساختها ،روابط خود را با ژاپن تقویت کرده اس ت و رواب ط خ ود ب ا

استرالیا را ب سطح همکاری جامع راهبردی ارتقاء داده اس ت ()Farrell,2020؛ بن ابراین
تجدید عالق هند ب کواد ناشی از میل این کشور ب کس ب ظمای ت بینالملل ی و ایج اد
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نیرویی قدرتمند ب منظور دفاع از تمامیت ارضی خود در برابر چین است.
 .5ژاپن
کواد در واقع ایده شینزو آب  ،نخستوزیر سابق ژاپن است .آب پیشنهاد ک رده ب ود ک ب ا
توج ب ظ ور نیروی دریایی چین در دریای چین جنوبی و تبدیل عملی آن ب دریاچ

فصلنامه
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(  .(Zakowski,2018:12در س ند  2019دف اعی ژاپ ن ،ب ا تیکی د ش دید ب ر گس ترش
تواناییهای دفاعی چ ین در ف ا ،ف ای مج ازی و طی ف الکترومغناطیس ی و اف زایش
ف الیتهای نظامی در منطق ایندو -پاسیفیک اشارهشده است .در سیاست رسمی اتخاذ شده
ژاپن قاط ان هند  -آرام را ب عنوان یک منطق مه با اولویت باال ذکر کرده است .توکیو در
مقابل با کمربند -راه ،کمکهای توس ای ،زیرساختهای باکیفیت و فرصتهای تجاری و
سرمای گذاری را ب کشورهای دیگر ب گون ای ک ب مالکیت آنه ا اظت رام گذاش ت ش ود
پیشنهاد میدهد .ژاپن با نگرانیهای دریایی زیادی در اطراف خ ود توس ط چ ین مواج
است .همچنین توکیو و پکن یک تاریخ سراس ر دش وار و پرظادث را ب ا یک دیگر پش ت
سرنهادهاند و اکنون برای ژاپن همان رقیب تاریخی در ظال شکل دادن ب یک نظ آسیایی
برخالف منافع ملی این کشور است (  .)Johnston,2019چین از زم ان تص ویب ق انون
دریای سرزمینی خود در سال  1992ک در آن جزایر خالی از سکن تحت کنت رل ژاپ ن را
ب عنوان جزایر مت لق ب خود اعالم داشت است ،س ی در تغییر وض یت ژئوپلیتیکی دریای
چین شرقی دارد .تنشها در این منطق دریایی از سال  2008ک کشتیهای نظارتی چین ی

برای اولین بار ب آبهای اطراف جزیره سنکاکو ظمل کردند ،در ظال اف زایش اس ت .در
سال  ،2013چین ظری هوایی باالی سنکاکو را در ظری منطق شناس ایی پدافن د ه وایی
خود قرارداد .از آن زمان ،استفاده چین از تاکتیکهای نظامی در منطق خاکستری و جن گ
ترکیبی برای نفوذ در دریای چین شرقی توسط گارد ساظلی ،کشتیهای نیروی دری ایی و
نیروی هوایی و تمرینات نظامی ،نگرانی ژاپنیها را افزایش داده است .توکیو ابراز نگران ی
کرده است ک چین با افزایش سریع تواناییهای نیروی دریایی و هوایی خ ود ،در ت الش
است تا پیشرفت خود را در دریای چین شرقی ،دریای ژاپن و اقیانوس آرام عادی کن د و
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ژاپن را محاصره کند ( .)White Paper 2019:7

طی چند سال گذشت  ،وض یت در دریای چین جنوبی نیز با ف الیتهای اظیای زمین و
نظامی سازی جزایر توسط چین بدتر شده است .ژاپ ن دری ای چ ین جن وبی را ش اهکلید
اصلی امنیت خود میداند زیرا در آن خطوط ظیاتی دریایی ژاپن قرار دارد ک برای سالمت
اقتصادی و تجاری آن کشور بسیار ضروری است .همچنین ،این نگران ی وج ود دارد ک
ادعاه ای نظ امی چ ین در منطق

منج ر ب

درگی ری در جن وب ش رقی آس یا ش ود

( .)Satoru,2015:3نگرانی در مورد غیرقابل پیشبینی بودن سیاست خارجی ایاالتمتحده
و ت هد ب منطق مورد مناقش نیز برای ژاپن نگرانکننده است ،زیرا عدم ت هد آمریکا باع
خواهد شد ک ت ادل نظامی در این آبراه مه ب نفع چین ب ه بخ ورد؛ بن ابراین ظ

ور

داشتن ایاالتمتحده در منطق برای ظفه ت ادل قدرت در منطق  ،اهمیت قابلتوجهی برای
توکیو دارد .در این راستا ژاپن خواهان شکلگرفتن هرچ س ریعتر اتح اد چهارجانب ب ا
ظ ور ایاالتمتحده است.
نگرانی دیگر ژاپن ماده  9قانون اساسی این کشور است ک آن را از جنگ و ظفه یک
نیروی نظامی بزرگ منع کرده است .این بند قانون اساسی تاکنون مانع از آن شده است ک
ژاپ ن هرگون توان ایی ته اجمی داش ت باش د و بای د ب عنوان متح د متقاب ل و مکم ل
ایاالتمتحده عمل کند (  ( .(White Paper ,2019: 259ماده  ،9مادهای از پیمان امنیت ی
بین ایاالتمتحده و ژاپن است ک با اعطای ظق استفاده از خات ژاپن برای اهداف نظ امی،
امنیت ژاپن را ت مین میکند ،اکنون ایاالتمتحده در تالش است تا وضع موجود را تغییر
دهد)()Sieg,2019؛ بنابراین ،با توج ب رهبری مت هد ب کار سخت و ت ا زم ان اص الح
ساختار امنیتی ژاپن برای ورود ب یک محیط پرچالش ،اتحاد ک واد ب ای ن کش ور کم ک

اتحاد مربع :نااات
آسیایی باارا

مرااا

چااایر د ای ااا -
پاسیفیک

میکند تا بتواند نگرانیهای امنیتیاش را تا زمان اصالح ماده  9برطرف کند و نیز ب عنوان
وسیل ای برای بازدارندگی علی چین مفید باشد .افزایش تنشها در دری ای ش رق چ ین و
ترس از محاصره توسط چین ،ژاپن را ب سمت اتحاد ک واد س وق داده اس ت .ی ک ک واد
توس یافت ن تنها توس طلبی چین را زیر ذرهبین قرار میدهد بلک همچنین راستی آزمایی
و جدیت سیاست ایاالتمتحده در مورد منطق را نیز مورد آزمایش قرار میدهد و در پرتو
این دو اقدام نگرانی ژاپن را نیز فرومینشاند .از دیدگاه توکیو این اقدامات پکن هست ک
ژاپن را وادار ساخت ک یک بازنگری دوباره در سیاستهای خود در این ظ وزه ب عم ل
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آورد.
 .6ایاالتمتحده
از نگاه ایاالتمتحده ،درظال ظاضر چین ب صراظت ب عنوان تهدید اصلی برای این کشور
و نظ جهانی شناخت میشود و از سیاستهای تهاجمی سوداگرایان چین ،نق ض ظق وق
بشر در سین کیانگ و تبت ،از بین بردن دموکراسی در هنگکنگ رقابت ناسال تجاری ب ا
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ایاالتمتحده،پیشی گرفتن تولید ناخ الص داخل ی چ ین ازای ن کش ور(نرخ رش د تولی د
ناخ الص داخل ی چ ین در س ال  % 8/02( 2021،ب االتر از  % 5/97ای االت متح ده
است)( )IMF,2021و وض یت نظامی آن در ایندو -پاسیفیک ،ب عنوان تهدیدات چین علی
نظ جهانی یاد میکند .ب طوریک برخ ورد ب ا چ ین از پش تیبانی ب االی ه ر دو ظ زب
برخوردارگردیده است ) .) Pew,2019در سال  ،2011هیالری کلینتون ،وزیر امور خارج
پیشین ،بر ضرورت تغییر منابع و اولویتهای ایاالتمتحده از خاورمیان ب جغرافیای مه
و در ظال ظهور ک ب گفت وی از شب قاره هند تا سواظل غربی قاره آمریکا امت داد دارد و
ب داً ب عنوان ایندو -پاسیفیک م روف شد تیکید کرد .این چ رخش ب س مت ش رق آس یا
منجر ب ت میق اتحاد با ژاپن ،استرالیا ،تایلند و کره جنوبی و تقویت رواب ط ب ا ش رکای در
ظال ظهور مانند هند ،اندونزی ،نیوزیلند ،سنگاپور و ویتنام شد .اولین راهبرد امنیت ی مل ی
دولت آمریکا ک در دسامبر  2017منتشر شد ،چین تجدیدنظرطلب را ب عنوان بزرگت رین
تهدید استراتژیک برای ایاالتمتحده م رفی و ایدهای را مطرح کرد ک چین دیگر ب عنوان
یک شریک منحصرب فرد امریکا در نظر گرفت نمیشود ،ترامپ در اوایل سال  2018طیفی
از ت رف های جدید علی واردات فوالد از چ ین وض ع ک رد و خواس تار ک اهش ظ داقل

100میلیارد دالری کسری تجاری دوجانب شد .پکن نیز با وجود خطر بروز جنگ تج اری
ت رف

هایی را ب ر کااله ای ایاالتمتح ده وض ع ک رد ( US Department of

 .)Defense,2018وزارت دفاع آمریکا چندین روند را شناس ایی ک رده اس ت ک نش ان
میدهد چین «دوره فرصت استراتژیک »1دو ده ای ،جایی ک چین بر رشد داخلی متمرکز
بود و از نظر بینالمللی پایینتر از آمریکا داشت را اکنون پشت سر گذاشت و خود را برای
نفوذ در خارج از مرزهای خود آماده میکند .برخالف دیگر اع ای کواد ،ایاالتمتحده ب ا
چالش مستقی نفوذ چین در خارج از مرزهای این کشور مواج هست ،ایاالتمتحده خود
را در رقابت استراتژیک با چینی میبیند ک هژم ونی جه انی ایاالتمتح ده را ب چ الش
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کشیده است .چین با ب کارگیری تاکتیکهای منطق خاکستری و ان طافپذیری اقتصادی و
دیپلماتیک خود از طریق ابتکار کمرند -راه برای دستیابی ب اهداف استراتژیک ،نفوذ زیادی
پیدا کرده است .تواناییهای رو ب رشد ارتش چین ،دستیابی ب منافع در خارج از کشور و
ابتکار عمل نظامی و غیرنظامی پکن برای تولید فناوری دفاعی ،اه داف چ ین در س اخت
آسیای یکقطبی را پیش میبرد و ایاالتمتحده را در س طح جه انی ب چ الش میکش د.
وزارت دفاع امریکا همچنین سیاستهایی مانند «ساخت چین  »22025را اق دامات مخف ی
کاران

و ناعادالن

ب رای جم عآوری ث روت میدان د ( US Department of

 .)Defense,2019همچن ین عملی اتی تیثیرگ ذار در مقی اس ب زرگ باه دف ت

یف

دموکراسیها در ظال انجام هست و چین از طریق سیاس ت خ ارجی ف ال خ ود از ای ن
اقدامات استراتژیک ظمایت میکند .از دید ایاالتمتحده ،چین در هیچ کجای دیگر دنیا از
این ابزارها برای پیشبرد نفوذ خود ،ب اندازه ظوزه ایندو -پاسیفیک استفاده نک رده اس ت و
اقدامات چین کامالً با منافع آینده ایاالتمتحده در ت اد بوده است ،زیرا بیشترین س ه از
تولید ناخالص داخلی جهانی ،شلوغترین مسیرهای تجاری ک من افع واش نگتن را ت یمین
میکنند در این منطق قرار دارند ( .)Lange,2018برجست کردن خطمشی تهدی د چ ین
برای منافع آمریکا چالشی است ک پیش روی نظ کنونی جهانی آمریکا ساخت قرار دارد،
این نظ ک در دوره پس از جن گ جه انی دوم درنتیج تالشه ای ایاالتمتح ده ب رای
ساخت مجموع ای از نهادها و سازوکارهای ظاک ب رای ایج اد ثب ات در نظ ام بینالمل ل
1. period of strategic opportunity
2. Made in China 2025

اتحاد مربع :نااات
آسیایی باارا

مرااا

چااایر د ای ااا -
پاسیفیک

تیسیس شد ،ب هژمونی آمریکا و ظفه آن کمک میکند .اکنون این ساختار ب وسیل قدرت
در ظال ظهور چین ک خواهان تغییر آن است ب چالش کشیده شده است .اتصال و پویایی
ایندو -پاسیفیک نیز نتیج همین نظ

جه انی آمریک ایی اس ت ک ب رای ظف ه من افع و

همکاری بین کشورهای کواد در منطق مه است؛ بنابراین ایاالتمتحده از تسلط چین ب ر
ایندو -پاسیفیک هراس دارد و آن را خطری بزرگ برای ارزشها و منافع خ ود میپن دارد.
مقامات آمریکایی ادعا میکنند در عین ظال ک چین نقط قابلتوجهی ب رای همگرای ی در
بین چهار کشور کواد است ،درهمان ظال نیز تیکید میکنند ک ارزشهایی ک خواهان یک
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ایندو -پاسیفیک آزاد و باز هستند نیز عاملی برای وظدت در کواد میباشند ،بنابراین واضح
است ک در مورد لزوم برخورد با چین توافق نظر قاط ی وجود دارد.
 .6-1کواد و سیاست خاورمیانهای امریکا
عنصر اصلی در مفهوم «ایندو پاسیفیک آزاد و باز» ظهور هند و آسیای جنوبی ب عنوان یک
منطق مه استراتژیک است ک امریکا را مجاب کرده سیاستی منسج در قبال ای ن منطق
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اتخاذ کند ( .)McGrath,2019وزارت خارج آمریکا ت الش دارد ت ا هن د را ب ص ورت
جدیتری در ابتکارات منطق ای وارد کند و میخواهد این کار را از طریق طرح همک اری
نزدیکتر میان ژاپن ،استرالیا و هند ب عنوان یک گروه متشکل از چهار ع

و ک واد انج ام

دهد و از طریق واردکردن هند ب م ادالت موازن بخش در مقابل چین ،در کنار ائتالفهای
منطق ای ب مهار این ابرقدرت درظال ظهور بپردازد .سیاست مهار این کش ور دارای اب اد
مختلف اقتصادی ،سیاسی ،نظامی در سطوح مختلف منطق ای و بینالمللی هست .ن اظرانی
ک اقدامات امریکا را در این راستا رصد میکنند ،اس تدالل میکنن د ک سیاس ت خ ارجی
ایاالتمتحده اکنون در ظال تغییر از خاورمیان ب س مت منطق این دو -پاس یفیک اس ت
( .)Desai,2019این تحلیلها بیشتر بر اساس تصمی ایاالتمتحده برای خالص شدن از
جنگه ا در خاورمیان  ،ب ویژه در س وری و افغانس تان اس ت و ایاالتمتح ده در تغیی ر
اولویتهای استراتژیک خود از خاورمیان ب ایندو -پاسیفیک تغیی ر بیس ابق ای را تجرب
میکند .ارزیابیها در این راستا است ک تنشهای اخی ر در منطق خاورمیان و بح

در

مورد خروج ایاالتمتح ده از ای ن منطق س بب اف زایش نگرانیه ا از بازگش ت دوب اره
بیثباتیها شده است .بر اساس این استداللها ،منافع ایاالتمتحده در خاورمیان با توج ب

اینک این کشور اعالم کرده ک اوالً در مورد منابع تیمین انرژی ب خودکفایی رسیده است و
دیگر نیاز چندانی ب نفت خاورمیان ندارد و دوم داعش را در آنجا شکس ت داده اس ت و
سوم اینک اسرائیل ،ب عنوان متحد آمریکا قدرت اصلی نظامی در منطق است و با برقراری
روابط با کشورهای عربی در قالب پیمان آبراهام بسیار کمتر از قبل در م رض خطر است،
(( )Chellaney,2020هرچند خصومت ایاالتمتحده در قبال ایران ،عدم بینش استراتژیک
آن در برابر سوری و طالبان افغ ان م ورد ظمای ت پاکس تان و ادام درگیریه ا در یم ن
همچنان خروج آن کشور را از منطق ب عقب میاندازد) بیرون کشیدن نیروهای آمریکایی
از جنگ در خاورمیان  ،ب ایاالتمتحده این امکان را میدهد تا توج خ ود را ب ص حن
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استراتژیک ایندو -پاسیفیک م طوف کند و این عمل منجر ب ت هد بیشتر ایاالتمتح ده در
جهت ظفه نظ کنونی جهانی خواهد شد؛ نظم ی ک خ ود ای ن کش ور در برق راری و
پایداری آن نقش اصلی را ب عهده داشت است .اگر آمریکا در چ رخش ب س مت ش رق
ناکام باشد و چین خألهای بالقوه موجود در هند  -آرام را پرکن د ،ای ن ام ر میتوان د ب
کاهش نسبی قدرت جهانی ایاالتمتحده بینجامد و ضرب ای ب توان ایی بازدارن دگی ای ن
کشور ب ویژه در مقابل چین وارد کند.

پاسیفیک

منافع امنیت ملی ایران ب روابط آن با ایاالتمتحده ب شدت گرهخ ورده اس ت .س عام ل
اولویتهای امنیت ملی ایران را ایجاد کرده است :انقالب  ،1979سیاست خارجی ایران در
ش ده اس ت ک ایاالتمتح ده ب طور

فزایندهای سیاستهای ناسازگار و خشن را در رابط با ایران اتخاذ کند ،ازجمل تحری های
شدیدی ک رشد اقتصادی و نظامی ایران را ب میزان قابلتوجهی کاهش داده است .ن تنها
ایاالتمتحده با ظ

آسیایی باارا

چااایر د ای ااا -

 .7موضع ایران در قبال کواد

برابر اسرائیل و ظمالت  11سپتامبر .اینه ا باع

اتحاد مربع :نااات
مرااا

ور نظ امی قابلتوج در ترکی  ،ع راق و خلیجف ارس ی ک دش من

هم جانب است ،بلک دارای قابلیتهای موشکی و هست ای فراتر از انتظار است ک امنی ت
ایران را تهدید میکند .ایران همچنین با انبوهی از تهدیدات منطق ای از کشورهای متوسط
تا کوچک متحد آمریک ا در منطق مواج اس ت ( .(Brendon,2021مح یط منطق ای
«آنارشیک» ایران هم اجزای یک کابوس استراتژیک را دارد :از یک طرف همس ایگانی ب ا
نگرشهای خصمان  ،غیردوستان یا در بهترین ظالت فرصتطلبان دارد و از س وی دیگ ر

بدون اتحاد با قدرتهای بزرگ و رویارویی  40سال ب ا بزرگت رین ابرق درت ت اریخ ب
ظیات خود ادام میدهد .در منطق جنگزده خاورمیان ( 5جن گ ب زرگ در کمت ر از 25
سال) ،منطق ای سرشار از مناقشات قومی -سرزمینی ،ایران در مرزهای خود با یک جن بش
فرا منطق ای غالب وهابی  -سلفی ک ازنظر ایدئولوژی و سیاسی ،ایران و منطق را با تهدید
روبرو میکند مواج است .ایران در «مرکز غیرقابلکنترل» سیاست جه انی پ س از جن گ
سرد و پس از  11سپتامبر قرار دارد) ).) US Senate,2003ایران رویکرد «خودی اری» را
در سیاست خارجی در پیشگرفت و ب دنبال ه سوییهای راهبردی با هر کشوری فارغ از
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اینک در کجا قرار دارد است .این بدان م ناست ک تهران ف االن با کشورهای دارای روابط
متخاص با واشنگتن در ت امل است تا تهدیدات امنیت ی پای داری را ک ایاالتمتح ده ب ر
دوش آن گذاشت است را کاهش دهد .محور «ظلق طالیی» ایران ،پاکستان ،روسی و چین
ممکن است یکی از این پیشنهادها باشد .در نهایت این اتحاد میتواند یک بلوت مه ض د
ایاالتمتح ده در سراس ر اوراس یا تش کیل ده د و در ای ن فرآین د ،ای ران را ازنظ ر
استراتژیک،نظامی ،سیاسی و اقتصادی تقویت کند( .)Saleh &Yazdanshenas,2020با
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اینظال ،ایران با هم این کشورها ب جز چین دارای منافع مت ادی دارد ،و چین ب مراتب
مرتبطترین و مفیدترین آنها برای تهران است ،ب ویژه ب ای ن دلی ل ک چ ین ای ران را
ب عنوان مه ترین شریک تجاری و منبع هیدروکربن خود در خاورمیان میداند .برای پکن،
ایران یکی از راههای اصلی برای خروج از استراتژی مهار است ک آمریکا اخیراً در مقاب ل
ایران در پیش گرفت است .بر این اساس ،چین برای تنوع بخشیدن ب عرض انرژی خود ب
ایران متکی است .انجام این کار ب واردات نفت چین کمک میکند تا با عبور کمتر از تنگ
ماالگا ک تحت کنترل متحدان آمریکا در جنوب شرقی آسیا است ،جل وگیری کن د .چ ین
قصد دارد با اطمینان از اتصال جریان گاز ایران ب خطوط لول از طریق بندر گوادر (بخشی
از کریدور اقتصادی چین و پاکستان (سیپک) ک بخشی از پروژه کمربند -راه چین است ،بر
این مخمص استراتژیک غلب کن د .ای ن ب نوب خ ود همچن ین آم ادگی چ ین را ب رای
سرمای گذاری در توس

چابهار ،بندر جنوب شرقی ایران ک در ظال ساخت است و پکن

میتواند ازآنجا ب افغانستان ،آسیای مرکزی و روس ی نی ز دسترس ی داش ت باش د ،نش ان
میدهد .برای ایران ،کمربن د -راه نش اندهنده ی ک فرص ت اس ت ،آنه

در زم انی ک

ق درتهای غرب ی از س رمای گذاری بس یار موردنی از و فن اوری پیش رفت ب رای توس

زیرساختهای نفت و گاز و ظرفیت ظملونق ل خ ودداری میکنن د( Belt and Road

 .)News, 2019پکن ممکن است از وارد شدن ب درگیریهای منطق ای و پیچیده محتاط
باشد ،اما مناف ش در یک سطح با تهران همسو است :این کشور در ایجاد روابط قویتر ب ا
ایران تالش میکند تا از واشنگتن انتقاد کند .سند مه نشاندهنده این موض وع ،مش ارکت
استراتژیک  25سال ام اشده بین ایران و چین در اواسط سال  2020است ک ب ر امنی ت
تیکید میکند و بر برنام های بلندم دت انتق ال تس لیحات پک ن ب ای ران ،مانن د توس
موشکهای ضد کشتی دوربرد و خرید جتهای جنگنده چنگ دو جی  10تیکید میکند.

ایران تمایل چندانی ب کاهش قدرت چین ندارد .ازآنجاییک ایران ب چین متکی است
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و انتظاری جز رویارویی از ایاالتمتحده ندارد ،ک واد و ک واد پ الس ظت ی ب ا توج ب
وعدهاش برای یکپارچ سازی زنجیرههای تیمین بین کشورهای غیر چهارگان مانن د ک ره
جنوبی و ویتنام ،عالق چندانی ب ایران ندارد .برای مثال ،پیش نهاد کم ک ک واد منج ر ب
کمک ب ایران برای مقابل با کووید  19-یا یک بیماری هم گیر در آینده نخواه د ب ود ک
این مسئل موضع ناسازگاران واشنگتن را در قبال تهران نشان میدهد .ولی ایران ب راظتی
کمک چین را برای کیتهای آزمایش و سایر تجهیزات پزش کی پ ذیرفت .(Gupta and

)Singh, 2020عالوه بر این ،کواد ب عنوان یک پل ت ف رم س ازمانی غیررس می توس ط
ایاالتمتحده در مذاکرات آینده با ایران مورد استفاده ق رار نخواه د گرف ت ،زی را ته ران
رویکرد خود در قبال واشنگتن را در قالب گروه  1+4ترجیح میده د .ای ران دی دگاههای
کواد و گستردهترشدن ظوزه هند  -اقیانوس آرام را نادی ده میگی رد و آنه ا را اس بهای
تروآی ایاالتمتحده برای تقویت بیشتر قدرت این کشور در سراسر جهان و محدود کردن
قدرت کشورهایی مانند ایران و چین میداند؛ زیرا کواد تحت رهب ری آمریک ا ،طراظ ی و
اجرا میشود ،بنابراین آن را در ت اد با اهداف استراتژیک ایران میداند .ایران ک واد را ب
واکنش افراطی کشورهای چهارگان ب اقدامات چین در جنوب اقیانوس آرام و کپیبرداری
از کمربند -راه پکن ،البت در مقیاس کوچکتر و بدون ارائ چی ز جدی دی تفس یر میکن د
()Brandon,2021؛ بنابراین ایران مایل نیست چین ب عن وان ق درت ب زرگ و ش ریک
اقتصادی و امنیتی اصلی آن ،توسط کواد محدود شود و کواد نی ز ای ران را تهدی دی علی
خود میداند.از دید گاه پکن نیز تهران میتواند ب نوعی ب ا ای ن کش ور در مقابل ب ا ک واد
همراهی داشت باشد زیرا جاه طلبی های تهران برای دستیابی ب قدرت منطق ای ،آمریک ا
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را درگیر خاورمیان می کند و از تمرکز کام ل واش نگتن در اب اد نظ امی ،دیپلماتی ک و
اقتصادی ب ظوزه هند و اقیانوس آرام جلوگیری می کند ک برای منافع ملی چ ین بس یار
ظیاتی است.همچنین از دید پکن درگیری های طوالنی مدت خاورمیان و مناقش طوالنی
م دت ای ران و آمریک ا م انع ت ه د و تمرک ز واش نگتن ب منطق ایندوپاس یفیک م ی
شود( .)Liming 2020:13دخالت عمیق تر واشنگتن در خاورمیان برای پک ن مطل وب
است و سبب میشود از توانایی واشنگتن برای جلب توج و فشار ب ر چ ین کاس ت ش ود.
اقدامات نظامی ایران نیز از تمرکز بیشتر ارتش آمریکا ب ر ایندوپاس یفیک جل وگیری م ی
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کند(.)Alterman,2019:5بنابراین اقدامات تهران ایاالت متحده را تحت فشار قرار م ی
دهد تا ب نقش خود ب عنوان ضامن امنیت منطق ای ادام دهد و ب پکن اجازه می دهد از
ظ ور نظامی ایاالت متحده در منطق خلیج فارس و خاورمیان در جه ت ت امین امنی ت
انرژی خود آزادان استفاده کند.
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توازن قدرت در ایندو -پاسیفیک دستخوش تغییر قابلتوجهی شده اس ت زی را کش ورهای
خارج از منطق شروع ب ظ ور دائمی در آن میکنن د .در  10س ال گذش ت  ،بزرگت رین
تغییر ،تشدید ف الیتهای دریایی چین در این منطق بوده است ،چین از طریق بررسیهای
هیدروگرافی در مناطق انحصاری اقتصادی کشورهای ساظلی ،استقرار فزاینده زیردریاییها
و زیردریاییهای بدون سرنشین و استقرار اولین تیسیسات نظامی خ ارج از کش ور آن در
جیبوتی آغازگر ظ ور بزرگتر نیروی دریایی چین در سراسر اقیانوس هند شده است ،ک
بررسی دقیق نی ات و رفت ار چ ین ض روری اس ت .چ ین م دعی اس ت ک ف الیته ای
دریاییاش عادی و م قول است و ب بقی جهان اطمین ان میده د ک ب دنب ال هژم ونی
نخواهد بود .درسهای شکست شوروی ب دلیل توج بیش از ظد در صدور کمونیس در
سطح جهان برای هم اع ای ظزب کمونیست چین روشن است .آنچ چین ب دنبال آن
است ،پیگیری منافع ملی از طریق اقدامات مداوم و تبدیلشدن ب کشور مسلط در اقیانوس
هند و اقیانوس آرام است .شکل هژمونی اظتمالی چین نوعی هژمونی چینی با ویژگیهای
سوسیالیستی است .بحران کووید  19-ب س دلیل این اظتمال را بیش تر ک رده اس ت .اول،
تغییر اساسی در مرکز ثقل جهان از منطق یورو -آتالنتیک ب منطق ایندو -پاسیفیک سریعتر

ازآنچ غرب برای آن برنام ریزی کرده بود رخداده است و چین ب ازیگر اص لی ای ن درام
است .دوم ،انتظارات یک ده پیش مبنی بر اینک موازن قدرت بین چ ین و ایاالتمتح ده
اظتماالً ظداقل در نیم اول قرن جاری ب طور قط ی ب نفع آمریکا باقی میماند ،درست از
کار درنیامده است .چین ن تنها عزم خود را ب رای ب چ الش کش یدن ق درت آمریک ا در
اقیانوس هند و اقیانوس آرام نشان داده است ،بلک در ظال ایجاد ظرفیت برای خنثی کردن
برتری دریایی آمریکا در غرب اقیانوس آرام است و ب ید است ک دیگر امریکا بتواند چین
را در زنجیره اول و دوم در اقیانوس آرام محصور کند .س وم اینک ای ن کش ور در ظ ال
س اختن ی ک جه ان م وازی در تج ارت ،فن اوری و م الی اس ت ک

ب طور انتخ ابی
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آسیبپذیریهای خود را در برابر هژمونی آمریکا کاهش میدهد .رفتار بینالمللی چین در
سال کووید  19-باع

نگرانی کشورهای پیرام ونی و نزدی ک اقی انوس هن د و اقیانوس ی

میشود .چین از جام

آینده مشترت برای بشریت و همکاری برد -ب رد ص حبت میکن د،

سیاست موازن قدرت را بازی میکند و ب گون ای عمل میکند ک در شرایط ن امطلوب از
دیگران سوءاستفاده کند .هدف چین این است ک برت ری خ ود را در زمین های فن اوری
تولیدی ،شبک های تجاری و گزین های تیمین مالی ب گون ای ک رقاب ت را از ب ین بب رد،
تثبیت کند .ابتکار یک کمربند و یک ج اده در ظ ال ایج اد ی ک سیس ت چ ین مح ور از
مشخصات ،استانداردها ،هنجارها و مقررات است ک ب نفع فناوری و خدمات چین است
تا دیگران را کنار بگذارد.
چین در تالش است تا ثبات هژمونیک خود را در منطق برقرار کند .هر ف الیتی ک در
اقیانوس هند و اقیانوس آرام رخ میدهد اکنون تحتالش اع ظ ور چین قرار دارد .رفت ار
قاط ان چین در اقیانوس هند و اقیانوس آرام ،ساخت جزایر آن ،نص ب ابزاره ای نظ امی
پیشرفت و غیره نشان میدهد ک چین ب عنوان یک هژمون قهری عمل میکند ،اگرچ ب
نظر نمیرسد ک خیلی زود بتواند جایگاه ایاالتمتحده را در صحن سیاست جهانی تسخیر
کند ،اما یکچیز ثابتشده است ک چین مایل ب سازش در هند و اقی انوس آرام نیس ت و
مایل ب تغییر پویایی سیاست منطق ای برای ظفاظت از منافع اصلی خود است.
از نگاه هژمونیک ،ظهور یک هژمون جدید تنها زم انی امکانپ ذیر اس ت ک هژم ون
مستقر در ظال افول باشد .میتوان گفت ک هژمون مس تقر اگرچ روب زوال اس ت ،ام ا
پتانسیل کامل برای غلب بر آن را دارد و چین در موق یتی نیست ک هژمون جهانی شود تا
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شرایط خود را در جهان دیکت کند .دو دول ت مت والی ایاالتمتح ده سیاس تهای بس یار
ف االن ای ازجمل استراتژی هن د و اقی انوس آرام ایاالتمتح ده (ک واد) را ب رای ت مین
هژمونی ایاالتمتحده با مهار چین ارائ کردهاند .یکی از ویژگیهای اصلی استراتژی هند و
اقیانوس آرام ایاالتمتحده استفاده از یک قدرت در ظ ال ظه ور (هن د) ب رای کم ک ب
محدود کردن یک قدرت در ظال ظهور دیگر (چین) است.
با تجزی وتحلیل بح

در استرالیا ،هند ،ژاپن و ایاالتمتحده در مورد کواد ،مش خص

میشود ک باقدرت گرفتن بیشتر چین ،تهدیدهای ناشی از آن کش ور ب رای نظ
172

جه انی

شدیدتر شده و کشورهای کواد را ب ه نزدیک کرده است .اقداماتی مانند ،دادن اطالعات
غلط و گمراهکننده چین برای فریب جهانی درباره ف الیتهای اقتص ادی خ ود ،وض یت
تهاجمی چین در تنگ تایوان ،دریاه ای جن وب و ش رق چ ین و پنهانک اری عجی ب در
جریان بحران بیماری کووید  19بار دیگر نشان داد ک هدف پکن تغییر قواعد بازی است.
افزایش همکاری در طیف وسی ی از بخشها ن تنها ب رای مقابل ب ا طی ف گس تردهای از
چالشها و فرصتها در منطق هندو اقیانوس آرام مه خواهد بود ،بلک کواد را ب مکانیزم
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قویتری برای هماهنگی سیاستهای اع ا تبدیل خواهد ک رد .ک واد میتوان د در ت یمین
اعتبار برای پروژههای رشد اقتصاد دریایی در منطق نقش مهمی داشت باشد.
در ارتباط با نظر ایران در مورد کواد باید اشاره کرد ک ایران تم ایلی ن دارد ک چ ین
ب عنوان یک قدرت بزرگ و شریک اصلی اقتصادی و امنیتی ایران با ک واد مح دود ش ود؛
بنابراین ،ایران نگران ایجاد شبک روابط نزدیکتر بین دولتهای چهارگان اس ت .از دی د
تهران استرالیا ب عنوان یک پادوی آمریکایی محسوب میشود و ت امل نزدیکتر واش نگتن
با ژاپن را با ناخوشایندی مینگرند؛ اما مه تر از هم ای ن دوس تی پیوس ت رو ب رش د
واشنگتن با هند است ک بیش از هم تهران را نگران میکند .ظت ی رواب ط ک اری هن د و
ژاپن و ظتی روابط گرم با این دو با ایران ب ید است ک منجر ب ت امل تهران با کواد شود.
منابع
سازمند ،بهاره و فرهادی ،زینب« .)1398( .متغیرهای منطق ای اثرگذار ب ر تح والت امنیت ی
ژاپن ،»2019- 1945 :فصلنامه ژئوپلیتیک ،دوره  ،17شمار ،61صص .57- 83

 «نظری چرخ قدرت و تح والت ق درت.)1399( .  زکی، محمد و یزدانشناس،جمشیدی
 دوره، فصلنامه ژئوپلیتیکک،»ایاالتمتحده؛ بستری برای تحلیل رفتار سیاست خارجی
.52- 82  صص،1399  پاییز، 59  شماره،16
 مقال ای تح ت عن وان «نئوجکسونیس ؛ الگ وی.)1398( .  قاس، مس ود و منفرد،موسوی
 شماره،15  دوره، فصلنامه ژئوپلیتیک،»سیاست خارجی آمریکا در دوران دونالد ترامپ
.146- 179  صص،1398  بهار،53  شماره پیاپی- 53
 «واکاوی دالیل تمرکز آمریکا ب سمت آس یا.)1398( .  ایراهی، ظمید و ضرغامی،محمدی
173

 تابس تان،54  ش ماره پی اپی- 54  ش ماره،15  دوره، فصلنامه ژئوپلیتیک،»–پاسیفیک
.173- 195  صص،1398

 نااات:اتحاد مربع
مرااا

آسیایی باارا

- چااایر د ای ااا
پاسیفیک

Abe, Shinzo. (2007). “Confluence of the Two Seas,” Speech by Shinzo
Abe, Prime Minister of Japan, Parliament of the Republic of India,
New Delhi, Aug 22, 2007.
Acharyya, Kangkan. (2016). “Is China launching a proxy war? Leaked IB
report on North East India raises new questions," Firstpost,
October20, 2016, available at: https://www.firstpost.com/world/ischina-launchinga-proxy-war-leaked-ib-report-on-north-east-indiaraises-newquestions-3062508.html( Accessed on 12Jan 2021).
Alterman, Jon. (2019). “Chinese and Russian Influence in the Middle
East” Jon written testimony for the House Foreign Affairs
Subcommittee on the Middle East, North Africa, and International
Terrorism, Hearing on Chinese and Russian Influence in the Middle
East, May 9, 2019, 5.
Babones, S. (2019).“The China Student Boom and the Risks It Poses to
Australian Universities," China and Free Societies, Analysis Paper 5,
The Centre for Independent Studies, August 2019, Available
at:https://www.cis.org.au/app/uploads/2019/08/ap5.pdf(Accessed on 1
March 2020).
Belt and Road News. (2019).” Iran turns to China & India in the Face of
US Sanctions,” Belt and Road News, 27 December 2019,available at:
https://www.beltandroad.news (Accessed on 11 May 2021).
Bhandari, A, and Agarwal, A. (2018). “Gwadar: trade hub or military
asset?,” Gateway House, May 14, 2018, available at:
https://www.gatewayhouse.in/cpec-gwadar-trade-ormilitary/(accessed on 12June 2021).
Bhattacharya (2019). “China’s vulnerability to terrorism behind
itssupport for Azhar ban," Institute for defence Studies and

Analysis, May 6, 2019.available ar:https://idsa.in/idsacomments/chin
vulnerabilityto-terrorism-abhattacharya-060519.
Bhatt, Pooja (2019). “Revisiting China’s Kashmir Policy”, ORF Issue
Brief No.326, Observer Research Foundation, November 2019,
https://www.orfonline.org/research/revisiting-chinas-kashmir-policy58128/)accessed on 25Jan2021).
Blumenthal, Dan (2020). “Economic Coercion as a Tool in China’s
Grand Strategy,” Statement before the Senate Committee on Foreign
Relations Subcommittee on East Asia, the Pacific, and
InternationalCybersecurity Policy, July 24, 2018,available at:
https://www.foreign.senate.
Brendon Cannon (2021). “The Middle East and the Quad Plus” Journal
of Indo-Pacific Affairs,vol3.no.5.
Chau, Thompson (2019). “China-led port project inches ahead in
Myanmar,"Asia
Times,
Jul
15,
2019,
available
at:https://www.asiatimes.com.
Chellaney, B (2020). “Iran could derail Trump’s Indo-Pacific
strategy,”Hindustan Times, 3 January 2020, avolable
at:https://www.hindustantimes. Com.
Chellaney, Brahma. (2020). “America’s Debilitating Middle-East
Obsession,"Project
Syndicate,
January
23,
2020,
https://www.project-syndicate.org/ -2020-01.
Copp, Tara (2018). “INDOPACOM, it is: US Pacific Command gets
renamed,”Military
Times,
May
30,
2018,
https://www.militarytimes.com/news/your-military/2018/05/30/indopacom-it-ispacificcommand-gets-renamed/.
Cox, M. (1997). The reluctant sheriff: The United States after the
Cold War. Oxford University Press.
Davis, Malcolm (2019). “Forward defence in depth for Australia,"
StrategicInsights 139, ASPI, June 2019.
Desai, Meghnand (2019). “Trump: Return to (Classic) US Isolationism,"
TheGlobalist,
October
26,
2019,
https://www.theglobalist.com/donaldtrump-isolationism-syria-warnato-defense/.
Earl, Greg (2019). “Economic diplomacy: China dependency and a
notable departure,” Lowy Institute, August 15, 2019,
https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/economic-diplomacychina.
Farrell, Barry (2020). “Australia-India relations and the Indo-Pacific
postCOVID-19,” ORF, May 15, 2020.
Garlick, Jeremy (2018). “Deconstructing the China–Pakistan Economic
Corridor: Pipe Dreams Versus Geopolitical Realities”. Journal of
Contemporary China 27, no 112, (2018): 519-533.

174

فصلنامه
پژوهشهای
الملطط
11

رواب ط ب ط

دوره (سططططا

 پ ططاپی3 شططماره
1400  پای ز42

175

 نااات:اتحاد مربع
مرااا

آسیایی باارا

- چااایر د ای ااا
پاسیفیک

Gupta Megha and Mansheetal Singh (2020). “COVID-19: China’s
‘Health Silk Road’ diplomacy in Iran and Turkey,” Observer
Research
Foundation
(ORF),
13
April
2020,
https://www.orfonline.org/.
Hamilton, Clive (2018). “Australia’s Fight Against Chinese Political
Interference,"
Foreign
Affairs,
July
26,
2018,
https://www.foreignaffairs.com.
International Monetary Fund (2021). “Projected GDP Ranking”,
https://statisticstimes.com/economy/projected-world-gdp-ranking.php.
Johnston, Eric (2019). “Abe clears decks for debate on amending Japan's
Constitution,”
Japan
Times,
October
3,
2019,
https://www.japantimes.co.jp/news/2019/10/03/national/politicsdiplomacy/abe-clears-decks-debate-amending-constitution/.
Jyotsna, Mehra (2020). “The Australia-India-Japan-US Quadrilateral:
Dissecting the China Factor”, Observer Research Foundation, ORF
Ocational Paper, 264.
Khurana (2018). Gurpreet "China’s ‘String of Pearls’ in the Indian Ocean
and Its Security Implications," Strategic Analysis 32, no.1: 1-39.
Lange Katie. (2018). “What Is the National Defense Strategy?,” https://
www.defense.gov/Explore/Features/story/Article/1656414/whatis-thenational-defense-strategy/.
Liming, Hua (2020). “The Iran Nuclear Issue and China’s Middle East
Diplomacy (伊朗核问题与中国中东外交),” Arab World Studies
6(November 2014): 13–15.
McGrath, Bryan (2019). “American Sea Power in the Indo-Pacific” in
Strategies for the Indo-Pacific: Perceptions of the U.S. and LikeMindedCountries, edited by Satoru Nagao, 19, Washington DC:
HudsonInstitute.
Medeiros, Evan. S. (2010). "Strategic hedging and the future of
Asia‐pacific stability," The Washington Quarterly 29, no 1 (January
2010):145n167https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1162/016366
005774859724.
Mearsheimer, J. J. (2001). The tragedy of great power politics. WW
Norton & Company.
Ministry of External Affairs. (2019). Government of India “IndiaAustraliaJapan-United
States Consultations,”
May
2019,
https://mea.gov.in/
press
releases.htm?dtl/31403/IndiaAustraliaJapanUnited_States_
Consultations.
Ministry of Defence, Government of India (2019). “2019 Year End
Review,”
December
27,
2019,
https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1597842.

Ministry of External Affairs, Government of India (2020). ”Joint
Statement on a Comprehensive Strategic Partnership between
Republic of India and Australia,” June 4, 2020.
Ministry of External Affairs, Government of India (2019). “IndiaAustralia Foreign and Defence Secretaries’ Dialogue (2+2),"
December
2019,
https://www.mea.gov.in/pressreleases.htm?dtl/32178/indiaaustralia+foreign+and+defence+secretari
es+dialogue+2432.
Ministry of Foreign Affairs, Government of Japan (2019). “Towards a
Free
and
Open
Indo
Pacific,”
November
2019,
https://www.mofa.go.jp/files/000407643.pdf.
Ministry of Defence (Navy)Integrated Headquarters (2015).
“EnsuringSecure Seas: Indian Maritime Security Strategy 2015," p.6.
Morrison, Scott (2019). “Lowy Lecture ‘In Our Interest’,” Speech,
SydneyTown Hall, October 3, 2019.
Packham, Colin (2019). “Exclusive: Australia concluded China was
behind hack on parliament, political parties — sources," Reuters,
September16, 2019, https://www.reuters.com/article/us-australiachinacyber-exclusive-idUSKBN1W00VF.
Pompeo, Michael (2020). “U.S. Position on Maritime Claims in the
South China Sea,” July 13, 2020, h.ttps://www.state. gov/u-sposition-on-maritime-claims-in-the-south-china sea/.
Parameswaran, Prashanth (2020). "Chinese Survey Vessel Incident Puts
Malaysia’s South China Sea Approach Under Scrutiny,” China Brief
20, no. 8 (2020), Jamestown, https://jamestown.org/program/
chinese-survey-vessel-incident-puts-malaysias-south-china
seaapproach-under-scrutiny/.
Payne, Marise (2019). “Address to the Raisina Dialogue," Speech by
Marise
Payne,
New
Delhi,
January
9,
2019,
https://www.foreignminister.gov.au/minister/marisepayne/speech/address-raisina-dialogue.
Pew Research Center. (2019). “Changing views of global threats," US
Politics& Policy, July 30, 2019, https://www.peoplepress.org/2019/07/30/climate-change-and-russia-are-partisanflashpoints-in-publicsviews-of-global-threats/.
Qian, Jinghua (2019). “Call out China's meddling, but the yellow-peril
alarm at 'Chinese influence' is racist," The Sydney Morning
Herald,September 14, 2019, https://www.smh.com.au/national/calloutchina-s-meddling-but-the-yellow-peril-alarm-at-chineseinfluenceis-racist-20190913 p52r0e.html.
Raman, B (2019). “China’s interest is Our Interest,” Reddif, August 19,
2007, https://www.rediff.com/news/2007/aug/19raman.htm.

176

فصلنامه
پژوهشهای
الملطط
11

رواب ط ب ط

دوره (سططططا

 پ ططاپی3 شططماره
1400  پای ز42

177

 نااات:اتحاد مربع
مرااا

آسیایی باارا

- چااایر د ای ااا
پاسیفیک

Rajagopalan, Pillai (2018). “India and the Maldives: Back on track?”
Observer Research Foundation, November 30, 2018,
https://www.orfonline.org/research/india-and-the-maldives-backontrack-45884/.
Roche, Elizabeth (2020). “Kashmir may be back at the UN table as China
pushes for debate,” Live Mint, January 15, 2020, https://www.
livemint.com/news/india/kashmir-may-be-back-at-the-un-tableaschina-pushes-for-debate-11579110778123.html.
Saleh, Alam and Zakiyeh Yazdanshenas (2020). “Iran’s Pact with China
Is Bad News for the West,” Foreign Policy, 9 August 2020,
https://foreignpolicy.com/.
Satoru Nagao (2015). “Japan, the United States, and India as Key
Balancers in Asia”, Strategic Japan Working Papers, CSIS, 2015.
Sieg, Linda (2019). “Trump’s criticism of U.S.-Japan security pact could
be headache
for Abe,"
Reuters, July
1,
2019,
https://www.reuters.com/article/us-japan-usa-securityanalysis/trumps-criticism-of-usjapan-security-pact-could-beheadache-for-abe-idUSKCN1TW1XH.
Shelton, Tracey (2019). “China is not the only trading partner targeted
byUS President Donald Trump's trade wars," ABC News, July 6,
2019,
https://www.abc.net.au/news/2019-07-06/donald-trumptradewar-targets-around-the-world/11273818.
Shorten, Bill (2018). “The Foreign Policy of the Next Labour
Government,"Speech by Bill Shorten MP, October 29, 2018,
https://www.lowyinstitute.org/publications/foreign-policy-nextlaborgovernment.
Small, Andrew (2018). China-Pakistan Axis, (UK: C Hurst & Co
PublishersLtd, 2018).
The White House, Government of USA (2020).“Remarks by President
Trump and Prime Minister Modi of India in Joint Press Statement,"
February
25,
2020,
https://www.whitehouse.gov/briefingsstatements/remarks-presidenttrump-prime-minister-modi-indiajoint-press-statement-2/.
Uren, David (2007). “China emerges as our biggest trade partner,"
TheAustralian, May 5, 2007.
US Department of State (2019). “US-Australia-India-Japan
Consultations
(The
Quad),”
November
4,
2019,
https://www.state.gov/u-saustralia-india-japan-consultations-the-quad2/.
US Department of State (2007). “Media Roundtable in Singapore,”
December
3,
2007,
https://20012009.state.gov/p/us/rm/2007/96058.htm.

US Department of Defense (2018). "National Defense Strategy of The
UnitedStates
of
America,”
2018,
https://dod.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/2018-NationalDefense-Strategy-Summary.pdf.
US Department of Defense, (2019). “Military and Security
DevelopmentsInvolving the People’s Republic of China 2019,"
Annual
Reportto
Congress,
January
2019,
https://media.defense.gov/REPORT.pdf.
US Senate (2003).” the Senate Foreign Relations Committee Hearing:
Iran”, Security Threats and U.S. Policy, 28 October 2003,
https://www.iranwatch.org/.
White Paper Department of Defence, Government of Australia (2016).
“2016 Defence White Paper,” 68-71.
White Paper (2019). “Defense of Japan: Defense White Paper 2019,” 7.
Worthington, Brett (2020). “Australia-India relations more important than
ever as coronavirus slashes Chinese trade, Trade Minister warns,”
ABC News, February 27, 2020, https://www.abc.net.au/news/202002-26/coronavirus-reinforces-need-to-diversify-fromchina/12004086.
Zakowski, Karol Beata Bochorodycz and Marcin Socha (2018). "Japan's
Foreign Policy Making,” Springer Nature, p.122, 2018.

178

فصلنامه
پژوهشهای
الملطط
11

رواب ط ب ط

دوره (سططططا

 پ ططاپی3 شططماره
1400  پای ز42

