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 : مطالعه موردی آکوسدر ایندوپاسیفیک آمریکاراهبرد 
 *   1  طه اکرمی 

 چکیده 

منعقد کردند کههه  2021سپتامبر  15 خی را در تار یتیامن یتوافق کای و امر  ایتانی بر  ا،یسه کشور استرال

فرانسههه و  ه،یروسهه  ن،یچهه  دی نداشت، اما منجر بههه واکههن  شههد  یاگرچه در ظاهر مخاطب خاص

کههه  یتوافق داشههتند بههه طههور نی کشورها دغدغه خود را از ا  نی از ا  کی . هردی اروپا گرد  هی اتحاد

و لغههو  یاطالعیبابت ب زیاروپا و فرانسه ن هی خود دانسته و اتحاد هیعل  دی آن را تهد  هیو روس  نیچ

 یلهه یپژوه  در نظر دارد با استفاده از روش تحل  نی شدند. ا  نیفرانسه خشمگ  ییای ردری قرارداد ز

توافق در راهبرد   نی آکوس، ضرورت ا  نییبه تب  ن«،ی نو  ییگرایمفهوم »برتر  یریو بکارگ  یفیتوص

بهها   کههای مقاله آن است که راهبرد آمر  یآن بپردازد. لذا سوال اصل  یمدهاایبه پ  تی و در نها  کای آمر

را در   ییامههدهایتوافق چههه پ  نی و ا  ستیچ  کیفیندوپاسی بر توافق آکوس، نسبت به منطقه ا  دیتاک

 هاست؛ حال آنک نیبا چ میمواجهه مستق کای آن است که راهبرد آمر زین هیفرض خواهد داشت؟ یپ

. از باشههدیم  نیبا چ  میبزرگ و مواجهه مستق  یهاراهبرد اروپا ممانعت از ورود به رقابت قدرت

 دات،یهه ها و تهدبه چال   ییپاسخگو  یفرانسه، برا  ژهی اروپا و بو  هی با حذف اتحاد  کای رو آمر  نی ا

متحدان و شههرکا خههود بدهههد.   ری به سا  یاخطار  قی طر  نی داد تا از ا  لیتشکل را  مستق  یسازوکار

رقابههت    ی افههزا  ،یبههه عههدم اشههاعه هسههته ا  یبنههدی پا  فیعبارتند از تضههع  زین  امدهایپ  نی مهمتر

 شههتریدر منطقه و حرکت ب  نیشدن چ  تریتهاجم  کا،ی ها به آمر  ییکاه  اعتماد اروپا  ،یحاتیتسل

 اروپا. یبه سمت استقالل راهبرد

 سیانگل ا،یاسترال کا،ی آمر ک،یفیندوپاسی آکوس، ا   : اژگان کلیدی و 
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 مقدمه 

آکوس  امنیتی سه جانبه  بریتانیا و    2021سپتامبر    15در    1توافقنامه  استرالیا،  مریکا  آمیان 

واکنش شدید   بامنعقد شد و اگرچه ظاهراً چین را به عنوان هدف خود اعالم نکرد، اما  

مختلفی را از خود نشان دادند که   یهاواکنشا نیز  سایر کشوره.  دیدروبرو گراین کشور  

به واکنش فرانسه و فراخواندن سفرای خود از کشورهای    توانیم  هاآناز جمله مهمترین  

هوش  همکاری در زمینه    از جمله  یموارد  شامل  این توافق   و استرالیا اشاره کرد.   آمریکا

کوانتومی فناوری  سه    باشد  یم   ایی زیردری  یهات ی بلقا و    سایبری  ، مصنوعی،  برای  که 

تا جایی که بوریس جانسون در این رابطه    دارد  یادیز  کشور عضو آن، اهمیت راهبردی

این شراکت بیش از پیش برای دفاع از منافع ما و ... حفاظت از مردم ما گفته است که »

بود خواهد  موضوع    .(Hawke, 2021)  حیاتی  نیز  شراکت  این  شروع  ال جنجنقطه 

را دوچندان   هات یحساس  ،که خوداسترالیا است  یاهستهمه ساخت زیردریایی برانگیز برنا

دفاعی نیز دانست، به دنبال  -شراکتی امنیتی  توانیمتوافق آکوس، که آن را    نموده است.

خط   عنوان  به  استرالیا  توانمندسازی  عضو،  کشورهای  میان  دوجانبه  ارتباطات  تقویت 

قه و جهان به منظور تعیین موضع خود، تقویت  به کشورهای منط  مقدم مهار چین، فشار

جهان دغدغه    یپرستیژ  به  پاسخگویی  و  چین  مهار  آمریکا،  به  اعتبار  بازگشت  بریتانیا، 

مشترک   »یکپارچگی    .باشدیمامنیتی  بر  مذکور  با    ترقیعمتوافق  مرتبط  های  حوزه  در 

دفاع و  امنیتی  تامعلوم  زنجیره  فناوری، صنعتی و  دارد  ینی،  تاکید  بریتانیا  «  و  آمریکا  و 

عنوان   به  مشترک  »سنت  بر  توجه  با  دارند  زیردریایی   ی هایدموکراسقصد  دریایی«، 

را که    یاهستهرا به استرالیا واگذار کنند؛ بدین معنی که آمریکا، فناوری پیشران    یاهسته

به    بر آن،اهد داد. عالوه  کنون فقط با بریتانیا به اشتراک گذاشته بود، به استرالیا نیز خو تا

کم هشت زیردریایی به ناوگان نظامی استرالیا تحویل  دست موجب این توافق بنا شده تا  

ساخت    .شودداده   بر  مبنی  فرانسه  قرارداد  آکوس،  به  بنا  که  است  ذکر  به  الزم 

، اطالعی از پیش به او داده باشند نیترکوچکدیزلی با استرالیا بدون آنکه  ی هاییایردریز

همچنین با توجه   این امر موجب نارضایتی و واکنش شدید این کشور شد.لغو گردید که  

به جدید بودن موضوع آکوس، ادبیات آکادمیک چندانی برای آن تولید نشده است. با این  

 
1 The AUKUS Agreement 
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عدی که عمدتا در آثار مهمترین بُ .اندپرداختهحال برخی از پژوهشگران به ابعادی از آن  

د آکوس بر فناوری است که با تکیه بر این موضوع،  د، توجه به تاکیتولید شده وجود دار

آمریکا از آن در جهت گسترش    یریگ بهرهبه    هارش پانت و راهول کاماثبرخی نظیر  

دیگر   عبارت  به  دارند.  اعتقاد  آسیا  در شرق  نفوذ خود  در    هاآنحوزه  آکوس  معتقدند 

ایند آمریکا در منطقه  نفوذ  تقویت  آن  .البته برخباشدیمپاسیفیک  وجهت  از  نویتا  نظیر  ی 

فراتر رفته و آکوس را در راستای تقویت هژمونی آمریکا و ایجاد بازدارندگی آن در برابر 

 :Novita, 2022)انددانستههرآنچه که ممکن است تسلط این کشور را تضعیف سازد  

حدان قدیمی جز همکاری با مت  یاچارهدر این راستا، نویتا معتقد است که آمریکا  .  (11

 و اتحادها ندارد.  هاائتالفو استفاده از خود 

و استرالیا است که این   ای تانیبر  عد دیگر مورد توجه در ادبیات، نگاه کشورهای فرانسه،بُ

به   و  باالدستی  اسناد  و  گرفته  قرار  توجه  مورد  کلی  و  سیاسی  صورت  به  عمدتا  نگاه 

نظامی و مفاد   این جمل  دانماندهعمدتا مغفول    هاآنخصوص  از  به وان و    توانیمه  که 

کرد. اشاره  تحق  میکس  مرکز  درک   آمریکاکنگره    قاتیگزارش  و  وان  بروس  قلم  به 

س   کسیم موارد  به  و    بریتانیاو    ایاسترال  ،آمریکا  یکشورها  یاسیعمدتا  داشته  از  اشاره 

نظام راهبرد  یاسناد  آنها    یو  مفاد  است و  کرده  مذکور همچنغفلت  گزارش  ضمن    نی. 

رشاره  ا تقویت  را به  آن  آکوس،  نتیجه  در  استرالیا  با  آمریکا  اطالعاتی  و  دفاعی  وابط 

امنیتی متحدان آمریکا در شرق آسیا    یهادغدغهپاسخی از طرف دولت بایدن در رابطه با  

البته در خصوص علت تشکیل آن اجماع    .(Vaughn & Mix, 2022: 8)  دانسته است 

کار و  نداشته  نتیجه    ،وجود  را  استراآن  اقدامات لی واگرایی  برخی  انجام  و  آمریکا  از  ا 

آن بانک    ت ی عضو نظیر    کشور  توسط  تجارت    ا،یسآ  رساختیز  یگذارهیسرمادر  توافق 

با چآ آمریکاانوردیدر  یهااتیعملانجام    عدم  ن،یزاد  مطالبه  مورد  در  ی    ی جنوب  یایدر 

  (Carr, 2022: 58) است. بیان نمودهو ...  نیچ

به موضع اتحادیه اروپا    مدتا با تکیه بر رویکرد سیاسیبه صورت کلی و ع   ابوندانزا نیز 

تاکید  پرداخته را  و  منطقه   اتخاذ  لزوم  بر  خود  قبال  در  اروپا  توسط  هیبریدی  رویکرد 

است پاسیفیک  وایند پیشنهاد  گذاشته  او  مواجهه    که  کندیم.  انجام  عدم  ضمن  اروپا 

نطقه )به خصوص با  در این م قتصادی  جدید ا  یهایهمکارضرور با چین، دست به  غیر
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عد نیز توجه به روابط میان استرالیا و  آخرین بُ (Abbondanza, 2021: 13)چین( بزند.

از پس  پیمان  فرانسه  دی  اعالم  و  استرانتون  است.  تضعیف    ،آکوس  به  اذعان  ضمن 

ییر به مقوله اعتماد در روابط بین الملل و نقش آکوس در تغ  پس از آکوس،  هاآنروابط

میان   و  روابط  در   .(Staunton & Day, 2022: 21)اندپرداختهفرانسه  استرالیا  آنچه 

آن به  و  است  مفقود  موجود  اس  ادبیات  نشده  بویژه توجهی  باالدستی  اسناد  بررسی    ت، 

اروپا در رابطه با منطقه ایندوپاسیفیک   و  راهبردی، امنیتی و نظامی آمریکا  ،عملیاتیاسناد  

آن، بر  عالوه  مناب  کیچیه  است.  راهبرد  از  به  را  آن  مفاد  و  آکوس  نتوانستند  مذکور  ع 

نظامی و دریایی کنونی آمریکا پیوند زنند. در نهایت نیز پیامدها موضوع دیگری است که  

 به ندرت در ادبیات به آن پرداخته شده است. 

ضمن تحلیلی،  -ا استفاده از روش توصیفیبتالش خواهد شد تا  ن مقاله  یادر  از این رو،  

به موا ادبیات موجود،توجه  در  نشده  اشاره  منطقه   رد  به  اروپا  اتحادیه  آمریکا و  راهبرد 

 مورد بررسی قرار گیرد.   ه این توافقاین بازیگران نسبت بنگاه  و همچنین    کیفیندوپاسیا

نسبت به منطقه  با تاکید بر توافق آکوس،لذا سوال اصلی مقاله آن است که راهبرد آمریکا 

ی را در پی خواهد داشت؟ فرضیه نیز آن  یتوافق چه پیامدهاو این  چیست    کیفیندوپاسیا

در حالی که اروپا به دنبال ممانعت از مواجهه مستقیم با چین است، آمریکا در  است که  

پی کسب برتری )به خصوص نظامی( در منطقه و مواجهه مستقیم با چین است و توافق  

منجر به حرکت اروپا در  ،  نطقهلیحاتی در م و رقابت تس  هاتنشآکوس نیز ضمن تشدید  

اشاعه    ینماقطب مسیر   عدم  پیمان  تضعیف  به    یاهسته  ی هاسالح راهبردی،  فشار  و 

به   نیز   در ادامه  کشورها به منظور مشخص کردن موضع خود در قبال چین خواهد شد.

استر اروپا،  آمریکا،  راهبرد  و  نگاه  آکوس،  توافق  پرداختبررسی  بریتانیا  در  الیا،  و  شده  ه 

 . ی آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت ت پیامدهانهای

 هومیرهیافت مف  .1

نظر   را  آمریکا  راهبرد    رسدی مبه  آسیا  شرق  منطقه  نام   توانیمدر  به  مفهومی  با 

»  1نوین«   ییگرایبرتر» کرد.  کالسیک    ییگرایبرتراز    یاشاخه«  نوین  ییگرایبرترتبیین 

بیان    شودیمتلقی   ق  کندیمکه  آتک  تحت طبی  به    مریکا  و  است  با چین  رقابت شدید 

 
1 Neo-Primacy 
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بیان   این راهبرد همچنین  پایان خواهد پذیرفت.  به منظور    کاآمریکه    کندیمزودی  باید 

اقتصادی و نظامی    یهایتوانمندمقابله با ظهور چین، قدرت خود را بازسازی کرده و در  

  ها یگذارهیسرمااین  ت که  بر این عقیده اس   نوین  ییگرایبرتر  مفهوم  کند.  یگذارهیسرما

اهمیت دارند. از این رو برخی بر آمریکا    ییگرایبرترباشند که برای    ییهانهیزمباید در  

ممانعت از رت نظامی.  قدرت اقتصادی و تکنولوژیکی تاکید دارند و برخی دیگر بر قد

ممانعت از دسترسی    و همچنین   چین به لحاظ اقتصادی، سیاسی و نظامی  گرفتنقدرت

اپیشرفته  یهایفناوربه    نآ دیگر موضوعاتی  از  است. ،  مفهوم  این  تاکید  مورد  که    ست 

معتقد    یی گرایبرتر در  است  نوین  را  آمریکا  شده،  گفته  مسیر  از    ی ری گ پس  بازپیروی 

کمک خواهد   آن،از به چالش کشیدن منافع  داشتن رقبا  در جهان و باز  اشیرهبرنقش  

ابت با  توانمندی و یا تمایل کمتر به رق  که دارای  کندیمرد و چین را تبدیل به بازیگری  ک 

آمریکاتسلّ عبارت    .(Shifrinson, 2020: 83)است  ط    که یحالدر    ،ترسادهبه 

دنبالکالسیک    ییگرایبرتر چالش   به  به  و  ظهور  از  نزدیک  رقبای  ساختن  منصرف 

درصدد  ییگرایبرتراست،  مریکا  آکشیدن   آتسلّ  یر یگ بازپس  نوین  طریمریکا  ط  ق  از 

 . هاست قدرتاز سایر   رفتنگ یشیپ

 نوین« را به شرح ذیل خالصه نمود:  ییگرایبرترعناصر راهبرد » توانیمبه طور کلی 

I.   برای بالقوه  آمریکا    یقطبتکظهور چین خطری  به رهبری  آمریکایی است و 

 ضربه خواهد زد؛

II. باشد؛  آمریکا باید با چین رقابت داشته ،به منظور حفظ و کسب تسلط جهانی 

III.   قدرتآمریکا توزیع  کنونی  روندهای  منافع خود  را،  باید  مطلوب    ، در جهت 

 تغییر و حتی معکوس سازد؛ 

IV.   باید از جنگ سرد  ژئوپلتیکی   یهات یمزآمریکا  بازسازی و احیا    خود را پس 

 سازد؛ 

V.   نوین دارای نوعی تناقض درونی است. بدین معنی که بنا    ییگرایبرترراهبرد

آن،   تهاجمی  ذات  استمر به  است  راهبردممکن  این  به    ،ار  تبدیل  را  آمریکا 

 چالشگر عمده وضع موجود سازد؛
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VI.   اقتصادی   یها یتوانمندچشمگیری را در زمینه    یهایگذارهیسرماآمریکا باید

بازسازی قدرت خود و حنثی ساختن ظهور چین صورت    و نظامی به منظور 

 دهد؛ 

VII.   ک نظامی نسل بع  ی هایفناورآمریکا باید در زمینه ب مزیت و  س دی به منظور 

 نماید؛  یگذارهیسرما ،برتری در رابطه با لبه فناوری

VIII.  با چین رقابت کنند جذب نماید؛  توانندیمآمریکا باید متحدانی که 

IX. ،ظهور سیاسی باید  به    ی نظام  آمریکا  آن  دسترسی  و  کند  را  اقتصادی چین  و 

 پیشرفته را مسدود سازد؛ یها یفناور

X. ژئوپ نفوذ  باید  اقتصادیآمریکا  کاهش   لتیکی،  را  چین  ایدئولوژیکی  و 

  (Shifrinson, 2020: 80-92)دهد.

 

 آمریکا  رویکرد .2

تاکید بر منطقه شرق آسیا به طور رسمی از دوره ریاست جمهور باراک   افزایش حضور و 

این روند با آغاز گشت که    (2011)در سال    اعالم »چرخش به شرق« توسط اواوباما و  

نیز با شدت و وسعت بعدی ریا  یاههدورگذشت زمان و در   ست جمهوری در آمریکا 

د ترامپ  « به طور خاص از دوره دونالکیفیندوپاسیابیشتری ادامه یافت. اما ایده »راهبرد  

امر   این  که  راهبرد  افزایش    دهندهنشان مطرح شد  در  منطقه  این  مناسبات  در  هند  نقش 

ارت استفاده شده است. به  نیز از آن عب  اککه در سایر اسناد باالدستی آمری  باشدیمآمریکا  

بیان گردید که چین به دنبال   2017  امنیت ملی آمریکا در سال  عنوان مثال در سند راهبرد

مدل اقتصادی دولت محور و ایجاد    ، گسترش کیفیندوپاسیابیرون کردن آمریکا از منطقه  

  نیز وزارت   2019در ژوئن سال  .  (NSS, 2017: 9)«باشدی منظم مطلوب خود در منطقه  

آمریکا راهبرد   ،دفاع  »گزارش  عنوان  تحت  را  رابطه  این  در  راهبردی  سند  دومین 

« منتشر کرد. در این  1ی ا شبکهو پیشبرد یک منطقه    هاشراکت ،  هایآمادگ :  کیفیندوپاسیا

اولویت راهبردی این منطقه و تالش چین برای بازنظم  سند وزارت دفاع به وضوح به 

تالد و  منطقه  به  برای  هی  آن  فشارهای    یهااتیعمل نظامی،    یسازن مدرش  و  نفوذ 

 
1 Indo-Pacific Strategy Report: Preparedness, Partnerships And Promoting A Networked Region 
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 :US Department of Defense, 2019)است اقتصادی به سایر کشورها اشاره کرده  

این چالش، همکاری با متحدان و شرکا   برای مقابله باراهبرد آمریکا    ،این سندطبق  .  (15

پنتاگون نام  قلمداد شده   نآرام« خو رماندهی  ف»است. عالوه بر آن،  به »فرماد را  ندهی یز 

نیز معنادار بود.   «کیفیندوپاسیا امر  این  باالدستی که در دوره  آ  تغییر داد که  خرین سند 

آزاد و    ک یفیندوپاسیاترامپ به این مفهوم و راهبرد آمریکا در منطقه اشاره داشت، سند » 

مشترک تصور  یه  توسعه  با    باشدیم«  1باز:  همکاری  بر  مجددا  آن  در  به  که  و  شرکا 

با    خصوص مقابله  برای  راهبردی(  شریک  یک  عنوان  )به  و    یهاچالشهند  مشترک 

ایجاد لزوم  منظور،    هارساخت یزبرخی    همچنین  بدین  منطقه   US)شده است   تاکیددر 

Department of Defense, 2019: 11.)    رقابت تشدید  و  تقویت  ضمن  نیز  بایدن 

در سند »راهنمای موقت    دنیباته است. ذولت  بر این مفهوم تاکید داش  راهبردی با چین،

ضمن اشاره به لزوم وجود ارتباطات عمیق با منطقه   2021« در سال  2راهبرد امنیت ملی 

داشته  کیفیندوپاسیا تاکید  منطقه  این  در  حضور  تقویت  همچنین  و  همکاری  بر   ،

 (NSS, 2021: 16)است 

تالش مایک    به  توانیمترامپ  بایدن و    یهادولت همسویی    ی هانشانهدر این راستا، از  

جدیدی از    یبندگروهبه منظور ایجاد    2020جوالی  پمپئو، وزیر خارجه وقت آمریکا در  

 برای مواجهه با چالش چین  هایدموکراسو تشکیل اتحاد جدیدی از    فکرهمکشورهای  

(Pompeo, 2020)بر تقویت روابط استراتژیک هند و  همچنین خواست بایدن مبنی    و

 .(Biden, 2020)اشاره کرد ،ایمن و باشکوهی کیفیسندوپا یاو حفظ مریکا آ

است که    کیفیندوپاسیا  نظامی مسلط در منطقه  یهاقدرتدر حال حاضر آمریکا یکی از  

است.    سازوکاردارای   استرالیا  و  ژاپن  نظیر  منطقه  کشورهای  سایر  با  امنیتی  این  دفاعی 

است    موسوم به کواد  «3به تی چهار جانگفتگوی امنی »کار  سازو   همچنین عامل اصلیِ  کشور 

. اعضا این گروه به دنبال گسترش  باشندیمن آمریکا، ژاپن، هند و استرالیا  که اعضای آ

.  باشندیممنطقه    در  19-کوید  ی هاواکسن، تغییر اقلیم و  فناوریدر رابطه با    هایهمکار

 فعال متحدان و امنیتی و مشارکت    یها یهمکارآمریکا در حال حاضر در تالش است تا  

 
1 Free And Open Indo-Pacific: Advancing A Shared Vision 
2 Interim National Security Strategy Guidance 
3 Quadrilateral Security Dialogue (Quad) 
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شرکا را در منطقه شاهد باشد که جدیدترین اقدام این کشور از این دست، توافق آکوس  

در این رابطه الزم به ذکر است که دولت بایدن سه محور فعالیت اصلی در قبال  است.  

از   عبارتند  که  دارد  دستورسازی 1یسازموازنهچین  اول    2،  مورد  که  رقابت  مدیریت  و 

ک   یزساموازنهیعنی   است  اما  امری  شود.  تقویت  تا  است  بنا  آکوس  طریق  از  عمدتا  ه 

بدین معنی که کواد در حال    محور دیگر، یعنی دستورسازی، در دستور کار کواد است؛

عمومی   کاالهای  تامین  کارکرد  سه  افزایش  یامنطقهارتقاء  ایجاد    یآورتاب،  و  متقابل 

ر این راستا باید گفت که  د.  باشدیم  ورحیاتی و در حال ظه   ی هایفناوراستاندارد برای  

دارای محورهای بیشتری بوده و هدف آن    کواد برخالف آکوس که پیمانی نظامی است،

باز است، آزاد و  ایندوپاسیفیکی  نیز توجه دارد.    اگرچه  ایجاد  المللی  بین  به موضوعات 

مصنوعی، زمینه هوش  در  همکاری  محورهای  دارای  آکوس  آنکه    ی، جنگ سایبر  حال 

محور سوم نیز شامل برخی  و ... است.    یاهستهزیردریایی    زیرسطح دریا،  یاهیتوانمند

با  هاتالش رابطه  تا   در  که  است  مسئوالنه  رقابت  پی  انجام  در  خاصی  دستاورد  کنون 

 .(Satoru, 2022: 89)است نداشته 

ریتانیا )پس توافق آکوس در حالی منعقد گردید که انتظارات جهانی از رابطه آمریکا با ب

  بریتانیا بود. در این حین،    اقتصادی و راهبردینظامی،    ی هایهمکارز برگزیت( افزایش  ا

تالش  افزایش نقش خود در جهان، به خصوص در زمینه تجارت بین الملل  نیز در مسیر  

نیز روابط  کردیم دیگر  از طرف  اما  به    آمریکا .  بایدن  آمدن  کار  از روی  فرانسه پس  با 

که  بود  ماکرون  دیرس یمنظر  به    نحوی  امانوئل  دوره  جایگزینی    ،در  دنبال  به  فرانسه 

با    بریتانیا ویژه  روابط  است.آدر  افزایش    اینبا    مریکا  بر  چندانی  تمایل  فرانسه  حال 

ل و به طور ک   فرانسهامر بر نوع نگاه آمریکا به  و خصومت با چین نداشت و این    هاتنش

این و  کرومیان روسیه و ا  هاتنشافزایش    اروپا بر سر  یعمل یباروپا، تاثیرگذار بوده است.  

 یریپذانعطافبه صرف مذاکره با روسیه، نشان داد که اروپاییان دارای    هاآن  کردنبسنده

است همین رویه نیز ممکن    کیفیندوپاسیاتاکتیکی هستند و در صورت وجود بحران در  

ک  گیرند  پیش  در  از    هرا  نیست.  آمریکا  مطلوب  امر  آمریاین  روی،  دنبال این  به  که  کا 

در   جدیدی  نظم  کار    کیفیندوپاسیاایجاد  دستور  تا  کرد  تالش  آکوس  طریق  از  است 

 
1 Balancing 
2 Order Building 
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امنیتی و سیاسی متحدان خود و به خصوص دو کشور استرالیا و بریتانیا را با خود همسو  

ن به  بنابرای  .نیز زده شده است ناتویی آسیایی    در رابطه با ایجاد  ییهاگمانهسازد و حتی  

اینمو  منطقه   جب  به  نسبت  آمریکا  مدت  بلند  راهبرد  از  بخشی  تا  است  بنا  توافق 

شود.  کیفیندوپاسیا داده  پاسخ  فناورانه،  و  نظامی  بعد  در  خصوص  به  راستا  ،  این  در 

انتقالآ با  تا  دارد  نظر  در  و  مریکا  استرالیا،  فناوری    دانش  یعنی  خود  متحد  کشور  به 

و تجهیزات  ، کمبود نیرو  هانهیهزن کاهش  ته و ضمانداخ  ن کشوررا بر دوش ای  هانهیهز

 است.  یاهستهزیردریایی خود را نیز جبران کند که مهمترین محور آن، موضوع 

  اش یتهاجم یاهسته  یهایایردریزلید تو خود در نظرداشت تا   یاهستهآمریکا در راهبرد 

 ،ن اقدامایش دهد که ایعدد افز  80-70به    ،عدد در اواخر دوره ترامپ   50را از حدود  

به آمریکا کمک    تواندیمزیادی بود. از این رو، ابتکار آکوس    نیازمند نیرو، هزینه و زمان

   (Cancian, 2020: 13)شایانی در جبران این کمبود نماید.

آن،   بر  همزمان عالوه  و  خاکستری  منطقه  در  فشار  اعمال  با  مدت  کوتاه  در  پیمان  این 

متعا بازدارندگی  نستقویت  را  ژاپن و  رف، چین  تایوان،  به  تجاوز  اعمال فشار و  به  بت 

سایر کشورهای منطقه بازخواهد داشت. اما در بلندمدت نیز آمریکا درصدد عبور از توان  

. در این راستا آمریکا به دنبال امنیت مشارکتی  باشدیمو نظامی چین    فناورانهاقتصادی،  

بایدن معتقد  تیم  امنبه    بوده و  با متحدان و شرکا  شد  یاشبکهیت  اتحادها و  .  باشندیمه 

در بلندمدت محسوب    یگذارهیسرماآمریکا، خود نوعی    یهانهیهزتوافق با کاهش  این  

عنوان    شودیم تحت  آن  از  برای  که  سرمایه  یاد  «  1یگذار هیسرما»خروج  .  شودی منیز 

 اقدامات صورت گرفته تا کنون توسط آمریکا در این راستا عبارتند از:

 ؛راماقیانوس آادی از ناوگان به انتقال بخش زی .1

به    هایکشتارسال   .2 پرسنل  بهترین  همراه  به  توانمند  و  هواپیماهای جدیدی  و 

 ؛ منطقه

و همچنین تعامل   هاتوسعه  ،هانیتمر،  هاآموزشعمومی،    یهااتیعملافزایش   .3

 ؛ و همکاری با متحدان در منطقه

 ؛یندهآافزایش حجم نیروی دریایی در  .4

 
1 Divest To Invest 
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اف  توسعه .5 آ  یهایفناوربرای کسب    هاامهبرنزایش  و  تبع  به  ن نظامی جدید و 

 ؛ات جدیدح یها، اجسام بدون سرنشین و تسل، هواپیماهایکشت

ضددسترسی/ممانعت   .6 راهبرد  با  مواجهه  برای  جدید  عملیاتی  مفاهیم  توسعه 

 ؛چین 1ی امنطقه 

آ .7 آ  طراحیمریکا به سمت  اعالم حرکت  دارای  ینده و  ناوگانی توزیع شده در 

بیشتر و همچنین حضور اجسام   ترکوچک  یها یکشتبزرگ کمتر و    یهایکشت

   .(O'Rourke, 2021: 6)بدون سرنشین

و حتی از دیگر علل تشکیل آن نیز    سایر اقداماتی که آمریکا پس از آکوس در نظر دارد

 عبارتند از:، شوندیممحسوب 

I.  ارگروه دریایی افزایش و تنوع بخشی به حضور در منطقه و ایجاد یک ک  

 ؛ در منطقه به منظور مقابله با چیندائمی 

II. دفاعی در منطقه از دوجانبه  -امنیتی   یهایهمکارو    هامانیپبه    یدهسوق

هند( و یا چهارجانبه  -استرالیا-آمریکااسترالیا،  -ژاپن-به سمت سه )آمریکا

 ؛ استرالیا(-هند-ژاپن-آمریکا)

III. به ناتو و حرکت  اروپا و حتی  بر  تمرکز  به   کی فیاسندوپیامنطقه    کاهش 

 ؛ هات ی فعالعنوان محور اصلی 

IV.  پیشبرد    یبخشت یاولو سپس  و  بازدارندگی  استانداردهای   هاارزشبر  و 

 ؛ مطلوب آمریکا

V.   بازیگران به    یامنطقهواداشتن  اروپاییان  حتی  و  تایلند  و  اندونزی  نظیر 

 ؛ هایمرزبنداعالم صریح موضع در قبال چین و مشخص کردن 

VI. ار در میان متحدان و شرکا به خصوص پس از تبحیا مجدد اعتالش برای ا

 ؛ خروج از افغانستان

VII. تجهیز و تقویت استرالیا به عنوان مهمترین بازیگر در برابر چین . 

حال،   این  توافقبا  نیز    ،این  را  متحدان  واکنش  ارزیابی  در  آمریکا  کنونی  دولت  ضعف 

صوص واکنش بسیار  اروپا و به خ   یریگ موضعمریکا انتظار  آ  رسدی مبه نظر  نشان داد و  
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در تعلل سنا در    توانیممهمترین علت در این عدم تشخیص را    تند فرانسه را نداشت.

برخی   برای تصدی  نامزدها  برای    هاپست تایید  به خصوص  امور خارجه و  در وزارت 

اروپایی   با    دانست.سفارت در کشورهای  آنجایی که هم مقابله  از  باید گفت  نهایت  در 

، لذا باشدیمم حمایت از استرالیا مورد توافق هر دو حزب آمریکا  چین و هم لزو  چالش

با استرالیا    یاهستهپیشران    فناوری   یگذاراشتراک توافق آکوس و به خصوص موضوع به  

حزبی در کنگره آمریکا خواهد بود و بنابراین تصویب آن با مشکل نیز مورد حمایت دو

 جدی در کنگره مواجه نخواهد شد.

 برای آمریکا  یاهسته یهاییای ردری زنقش  .2.1

در   هاآن برای آمریکا خواهند داشت، نقش    یاهسته  یهاییایردریزمهمترین کارکردی که  

توانمندی ضددسترسی/منع   با  آمریکا در سند دکترینی خود    یامنطقهمقابله  چین است. 

ش  چین را چال  یامنطقه« توانمندی ضددسترسی/منع  1دریا-تحت عنوان »مفهوم نبرد هوا 

و تهدیدی بیان کرده است که توانایی آمریکا و نیروهای متحدش را برای نبرد و انجام 

چالش   به  موثر  سند (Air Sea Battle Office, 2013: 21)کشدیمنبرد  این  به  بنا   .

بین   یهاآبدکترینی، »هر نیرویی که در جهت ممانعت از دسترسی جامعه بین المللی به  

کرده و نه تسلیم آن نیرو خواهد    ینی نشعقب است و آمریکا نه  کند، تهدید    المللی اقدام

»(U.S. Naval War College, 2013: 26)شد« سند  مشترک«    یهااتی عمل.  دریایی 

جنگی در زیردریا به منظور    یهااتی عملبیان کرده است که »انجام    2021آمریکا در سال  

ممانع منظور  به  و  منطقه  این  در  تسلط  استفادهایجاد  از  از   ت  دشمن  نیروهای  موثر 

  (Joint Publication 3-32: 2021)  «ردی گ یمو تسلیحات زیردریایی صورت    هاستمیس

این   انجام  تدافعی محقق    یهاییایردریزاز طریق    هااتیعملکه  از   .گرددیمتهاجمی و 

 کنندیما  نقش بسیار مهمی در راهبرد آمریکا پید  هاییایردریزاین رو، جنگ زیردریا و  

که  چر زیردریایی    هاآنا  خصوص  توانمندی  ی اهسته)به  با  مبارزه  در  بسزایی  نقش   )

اهمیت    یامنطقهضددسترسی/منع   اصلی  امر علت  این    ی اهسته  یهاییایردری زدارند و 

است که در توافق آکوس نیز به به آن اشاره شده است. در رابطه با مبارزه با توانمندی  

تهاجمی وجود    یهاییا یردریزنتخاب دو گزینه از میان  امکان ا  یاهمنطقضددسترسی/منع  

 
1 Air-Sea Battle Concept 
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  یها ییایردریزو دیگری    SSKتهاجمی متعارف موسوم به    یهاییایردریزدارد که یکی  

را تامین کند و یا   هاآنکه یا آمریکا باید خود   باشندیم SSNموسوم به  یاهستهتهاجمی 

گیرن برعهده  را  آن  تامین  و شرکا  نظر  متحدان  به  که  در   رسدی مد  آمریکا  آکوس،  طبق 

باید گفت که    یاهسته  یهاییایردریزحال حرکت به سمت گزینه دوم است. در رابطه با  

 دارد:  یاهستهبه طور کل نیروی دریایی امریکا سه نوع زیردریایی 

 ؛ SSBNزیردریایی هسته ای مجهز به موشک بالستیک یا  .1

 ؛ SSGNکروز زیردریایی هسته ای مجهز به موشک  .2

 .SSNتهاجمی  یاهستهیردریایی ز .3

نوع سوم   از  است  شده  آکوس صحبت  در  آنچه  اشاره شد،  که  طور  که    باشدیمهمان 

 دارای کارکردها و وظایفی در طول بازه جنگ و صلح است. این وظایف عبارتند از: 

 عملیات اطالعاتی، نظارت و شناسایی پنهان؛  .1

 ؛ تقویت پنهانی نیروهای عملیات ویژه .2

 ت پنهان علیه اهداف زمینی با موشکهای کروز تامهاک؛ انجام حمال .3

 انجام جنگ مین تدافعی و تهاجمی؛ .4

 جنگ ضدزیردریایی؛  .5

 . (O'Rourke, 2017: 16) جنگ ضد سطح کشتی .6

جنگ   سرد،  جنگ  حین  در  که  گفت  باید  تهاجمی  زیردریایی  اهمیت  با  رابطه  در 

علیه   اولوی  یها ییای ردریزضدزیردریایی  ماموریت  شوروی  و    ی ها ییایردریزاول  ت 

اگرچه سایر   بود،  آمریکا  انجام    یهااتیعملتهاجمی  نیز  از  شدندیمذکر شده  اما پس   .

ماموریت جنگ اگرچه  انجام   جنگ سرد،  بر  بیشتر  تمرکز  اما  ضدزیردریایی حفظ شد، 

نظر    یهات یمامورسایر   به  کنونی  دوره  در  بود.  شده  شرایط   رسدی مذکر  به  توجه  با 

تاک ر و  با  اهبردی  رقابت  بر  با    جنگبزرگ،    یهاقدرت ید  و    هاروسضدزیردریایی 

مجددا    هاینیچ است  قرار    یاهسته  یهاییایردریزممکن  آمریکا  اول  اولویت  تهاجمی 

 .  گیرد

زیردریایی   فناوری ساخت  انتقال  به سمت  دیگر حرکت  آن،   یاهستهضرورت  ارتقا  و 

به فناورانه سایر کشورها و  اس  پیشرفت  برتری  خصوص چین  امر، مزیت و  این  که  ت 
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ارتش  1ک یفیندوپاسیاآمریکا را دچار فرسایش نموده است تا جایی که فرمانده فرماندهی 

، برتری زیردریایی آمریکا را »مزیتی  2018در سال    2آمریکا، دریاساالر فیلیپ دیویدسون

نابودی  حرکت به سمت  . از این رو  (Kajiwara, 2020: 202)« توصیف کرد3در حال 

از   بدون سرنشین،  زیردریایی  امریکا   یهاحوزهزیردریایی و  میان چین و  رقابت  جدید 

 که آکوس به آن پاسخ خواهد داد.  خواهد بود

را    هاآنو دیزلی )که بنا بود فرانسه    یاهستههمچنین در رابطه با تفاوت میان زیردریایی  

مین انرژی است. به عبارت  در منبع تا  اهآن گفت که مهمترین تفاوت    توانیمبسازد( نیز  

در منبع تامین انرژی است که نوع دیزلی از سوخت فسیلی و    هاآنتفاوت اصلی    دیگر،

اورانیوم   از  دیگر  نوع  کندیماستفاده    شدهیغننوع  و  قابلیت  سرعت،  در  امر  این  ؛ 

لی دارای  یزد  ییایردری زعالوه بر آن،    .(Choi, 2020: 31)تاثیرگذار است   هاآنماموریت  

، در عمقی  یاهستهو نسبت به زیردریایی    باشدیمرعت، دامنه و نوع تجهیزات کمتری  س

. اما این نوع از زیردریایی صدای کمتری نسبت  کندیمبه سطح حرکت  ترکینزدباالتر و 

است. زیردریایی    ترمناسب   ی اکرانه  ی هااتی عملو برای    کندیمآن تولید    ی اهستهبه نوع  

می باشد و    یاهسته  ی هاییایردریزاز    ترکیبارطول کمتر بوده و  مچنین دارای  دیزلی ه

در   است   گل ریسک  کمتر  نیز  آن  کردن  دیگر    .(Choi, 2020: 33)گیر  طرف  از  اما 

انرژی آن هر    یاهستهزیردریایی   سال    10-7توان ماندگاری بیشتری در آب را دارد و 

با توجه به ظرفیت محدود تامین   تواندیمایی  نیاز به تامین مجدد دارد. این نوع زیردری

روز در زیر آب بماند. عالوه بر آن، زیردریایی   70نفر پرسنل، در حدود    60غذا برای  

در عمق بیشتری حرکت کرده و هرنوع تجهیزاتی را همراه خود داشته    تواندیم  یاهسته

 .(Choi, 2020: 33)باشد

حضور که  آمریکا  راهبردی  ضرورت  بر  از    عالوه  نوع  توجیه  این  را  ها  زیردریایی 

داشته است.  سازدیم اشاره  تهاجمی خود  توان  افزایش  به ضرورت وجود  نیز  استرالیا   ،

حوزه عملیاتی اطالعات    5به وضوح به لزوم کسب توانمندی در    2020استرالیا در سال  

افزای دریایی،  بعد  در  که  است  داشته  اشاره  زمین  و  فضا  هوا،  دریا،  سایبر،  تعداد و  ش 

 
1 USINDOPACOM 

2 Philip Davidson 

3 A Perishable Advantage 



164 

 

 

 

 

 صلنامهف

 های پژوهش 

الملطط   بطط  روابطط 

  دوازدهطططط دوره 

شماره    دومشماره  

  پططن پ اپی چه  و 

 1401 تابستان

 
 
 

و  زیرد پیشرفته  علیه    یهایتوانمندریایی  جنگ  در  خصوص  به  پیشرفته  تهاجمی 

 Force Structure) زیردریایی و کسب زیردریایی تهاجمی مورد تاکید قرار گرفته است

Plan, 2020: 5)  فناوری این  به  دنبال دستیابی  به  نیز  کره جنوبی  کانادا و  پیشتر  البته   .

بال دستیابی به زیردریایی اتمی از فرانسه یا بریتانیا بود  به دن   1988ل  . کانادا در سااندبوده

فشار   با  آمریکا،  انرژی  وزارت  و  دفاع  وزارت  مخالفت  علیرغم  توانست  نهایت  در  که 

یس جمهور وقت آمریکا، رونالد ریگان یبریتانیا، مجوز کسب این نوع زیردریایی را از ر

تولید   کند؛ اگرچه  کنون    هاآن کسب  با  ته  صورت نگرفتا  آمریکا  است. احتمال موافقت 

نیز بسیار ضعیف   به کره جنوبی  آن  انتقال فناوری ساخت  یا  اتمی و  فروش زیردریایی 

»توافق   به  استناد  با  و  نخواهد 1231است  را  امکانی  کره چنین  جنوبی،  کره  با  آمریکا   »

زیردریایی  داشت  خرید  دنبال  به  است  ممکن  شمالی  کره  رو  این  از  کالس    یاتههس. 

میلیون دالر است.    2330  هاآناز فرانسه حرکت کند که هزینه خرید هریک از    2اراکودا ب

جنوبی   از    هاسالکره  شمالی،  کره  تهدید  به  بنا  نیروی    یهایتوانمندپیش  با  مرتبط 

زیردریایی 4ی اکرانهدریایی    یهاجنگبه سمت    3آبی   یهاآبدریایی   و جنگ    5، جنگ 

 . (hoi, 2020C: 33) است  کرده  حرکت  6ضدزیردریایی 

 

 نگاه اروپا .3

فرانسه، به    ؛ چرا کهبود  بدون شک بر روابط فراآتالنتیکی تاثیرگذار خواهدتوافق آکوس  

نه تنها از این  اتحادیه اروپا،  ی  کیفیندوپاسیابه راهبرد    دهندهشکلعنوان مهمترین بازیگر  

آ  شدموضوع خشمگین   و  استرالیا  از  را  ن  مریکاو سفرای خود  فراخواند، نیابریتاه  )و   )

 مریکا را به زیر سوال برد. شت نیز دانست و اعتمادپذیر بودن آبلکه آن را خنجری از پ

  ک ی فیندوپاسیابه سمت منطقه    2018پس از اعالم چرخش فرانسه در سال  ،  یبه طور کل

وان  خود را به عنفرانسه  و گفتگوهای سه جانبه وزرا سه کشور فرانسه، هند و استرالیا،  

 
 زیآمصلح  یاهسته افق برای مشارکت تو 1

2 Barracuda-Class Submarine 

3 Blue-Water Navy 
4 Littoral Naval Warfare 

5 Submarine Warfare 

6 Anti-Submarine Warfare (ASW) 
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و حتی تا حدی در تضاد    این منطقهپیشرو در سطح اتحادیه اروپا در رابطه با  یک کشور  

. بدین منظور، فرانسه نه تنها دیپلماسی  مطرح کرد  ،نسبت به آن  با راهبرد متعادل آلمان

طریق    یامنطقه  از  را  با    یالمللنیب  یهاسازمانخود  تا  کرد  تالش  بلکه  بخشید،  شدت 

بازیگر  یک    ن، خود را به عنواکیفیندوپاسیا  در منطقه  1ش یهانیسرزماستفاده از حضور  

عالوه بر آن، فرانسه دهد.    نشان  گرمداخلهو    و نه یک قدرت خارجی  یامنطقه محلی و  

منتشر   2018در سال  را اتخاذ و سند آن را    کیفیندوپاسیااولین کشوری بود که راهبرد  

ایجاد   در  امر  این  که  ن  تدوین  یهاشاکلهکرد  بهسند  حائز    کیفیندوپاسیامنطقه    سبت 

دو کشور دیگر    2020و هلند در نوامبر    2020پس از آن، آلمان در سپتامبر  اهمیت بود.  

 اروپایی بودند که سند راهبرد خود در رابطه با این منطقه را منتشر ساختند. 

در منطقه به بعد به معنی عدم حضور پیش از این تاریخ    2018تدوین راهبرد از سال  اما  

 کیفیندوپاسیامنطقه  پیش در    هاسالاز    کشورهای عضو اتحادیه اروپاآسیا نبوده و    شرق

اگرچهاندداشتهحضور   حالاین حضور    ؛  این  با  است.  بوده  اقتصادی  دوره   ،عمدتا  در 

به    فعلی راهبردهای  و  تدوین  از  پس  و    ،یکیفیندوپاسیاخصوص  امنیتی  موضوعات 

سند راهبردی اتحادیه اروپا نسبت به این وان مثال،  به عن.  اندهشداضافه  دفاعی نیز به آن  

در   همکاری  برای  »استراتژی  عنوان  تحت  اعالم کیفیندوپاس یامنطقه  با  همزمان  که   »

عملیاتی    یها حوزهتوافق آکوس منتشر گردید، نیز موید همین امر است و اتحادیه اروپا  

منطقه   در  و وفشک  حوزه  7را شامل    کیفیندوپاسیاخود  گذار سبز2پایدار  ایی جامع   ،3 ،

اقیانوس  دیجیتال 4حکمرانی  حکمرانی  و  مشارکت  اتصال 5،  امنیت6،  و  دفاع  امنیت    7،  و 

 . (European Commission, 2021) است بیان کرده  8انسان

این محورها   به  اتحادیه  گفت که    توان یمبا توجه  توافق آکوس و حتی  راهبرد  با  اروپا 

گردند. راهبرد    بیشتر   یی افزاهمشاید این موارد موجب  دارد که    یی اهیپوشانهمد نیز  اکو 

در   و    یی هاحوزهاروپا  امنیت  و  دفاع  در    یها یفناورنظیر  و  آکوس  با  پیشرفته  دفاعی 
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مشترک است و    1د اموضوعاتی نظیر تغییر اقلیم، امنیت دریایی و حکمرانی دیجیتال با کو 

و  یی هایهمکار  یریگشکلاحتمال   آینده  دارد.در  در  ام   جود  احتمالی  همکاری  این  ا 

گیرد شکل  که  است  بعید  مدت  نوعی   کوتاه  آن،  انجام  نحوه  و  آکوس  توافق  که  چرا 

به اروپا بود و منجر به رنجش آن گردید. در واکنش اتحادیه اروپا به توافق    یاحترامیب

آن احتمال    و اعالم حمایت از فرانسه نیز این امر کامال مشهود است. از این رو  آکوس

تقویت  وج سمت  به  اروپا  که  دارد  راهبردی»ود  کندخود    «2استقالل  رئیس حرکت   .

نوع برخورد با اروپا و به طور خاص فرانسه    نیز از  3وال فن در لینساورکمیسیون اروپا،  

و   کرد  قبول »  گفت:گالیه  قابل  که  است  شده  برخورد  نحوی  به  ما  اعضای  از  یکی  با 

ر.  نیست« استقالل  حرکتقویت  و  خواسته  اهبردی  اروپایی  ارتشی  تشکیل  سمت  به  ت 

آن    هاست یفرانسو دیرپای   سمت  به  حرکت  لزوم  اخیر  توافق  سیاست  که  پیگیری  و 

 یادآور شد.  هاییاروپابرای دفاعی مستقل از امریکا را  

اری اتحادیه اروپا با آمریکا  به معنی عدم همک  علیرغم مشکالت ذکر شده، توافق آکوس

وپا به آمریکا برای دفاع از خود و برای متحد کردن اروپا نیازمند اره اتحادیه نیست چرا ک 

لزوم حرکت در مسیر پذیرش مسئولیت بیشتر در دفاع    همنزل  به  تواندیماست و آکوس  

اروپا(  از خود اتحادیه  ارشد سیاست    کنندههماهنگ  جوزپ بورلتعبیر شود.    )از سوی 

  ها »واکنش  یکا گالیه داشته و گفته است که:رفتار آمر  خارجی اتحادیه اروپا نیز اگرچه از

توافق   با  رابطه  در  و    نیست،  هاییایردریزصرفاً  اروپا  اتحادیه  روابط  با  رابطه  در  بلکه 

است. فقدان مشورت و ارتباطات میان دو    کیفیندوپاسیا آمریکا و نقش اتحادیه اروپا در  

من امر  این  کرد.  ایجاد  را  مشکالت  نزدیک،  ارائشریک  به  عدم جر  از  منفی  تصویری  ه 

 European Union External Action)  هماهنگی یا حتی تفرقه در غرب شده است..«

Service, 2021)،  او از ضرورت همبستگی غرب صحبت کرد و افزود    ،اما با این حال

حیاتی و غیرقابل جایگزینی است. بنابراین اتحادیه اروپا اجازه   ،که شراکت فراآتالنتیک

 روابطش با امریکا و استرالیا را تحت تاثیر قرار دهد.  ،با فرانسه اشیهمبستگ نخواهد داد

 
1 Quad 

2 Strategic Autonomy 

3 Ursula Von Der Leyen 
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فرانسه از ریاست خود در اتحادیه اروپا در جهت حرکت    2022در سال    رسدیمبه نظر  

«  1استفاده خواهد کرد و عالوه بر برگزاری »اجالس دفاعی   «استقالل راهبردی»به سمت  

نیز اتخاذ خواهد کرد.راهبردی  »قطب نمای  در بهار، حرکت در جهت  بنا به اعالم   « را 

  سال دفاع اروپایی خواهد بود. او گفته است که در جهانِ  2022 ، سالاورسوال فن در لین

در  رقابتی و  رفته  اروپا  اتحادیه  اعضا  امنیت  تامین  در  بعدی  سطح  به  باید  اروپا   ،

 .(Leyen, 2021)باشدد، حاضر که ناتو و سازمان ملل حضور ندارن  ییهات ی مامور

رقابت   به  از ورود  تا  کرد  از بزرگ و    ی هاقدرتاروپا همچنین تالش خواهد   حمایت 

آمریکا در رقابت میان آمریکا و چین ممانعت کرده و تالش دارد تا از طریق مشارکت با  

سرد جدیدی در منطقه پیشگیری کند. برخالف  متوسط منطقه، از بروز جنگ    یهاقدرت

اروپایی هیچ عالقه  کشورکا،  آمری به  های  ورود  برای  تمایلی  که  سیستمیک    یامبارزهو 

به روش اروپایی  مایلند تا این موضوع را    هاآن طرفین آن چین و آمریکا باشند، ندارند و  

عادل میان منافع  مدیریت کنند. تفاوت اصلی اروپا و امریکا در همین موضوع و ایجاد ت

و   ب  ییتامن   یهادغدغهاقتصادی  رو شاهد  در  این  از  است.  چین  با  آلمان  رخورد  تالش 

آن را    2بودیم که آنگال مرکل   2020اتحادیه اروپا با چین در سال    برای انجام توافق جامع

اتحادیه  و  کرد  توصیف  با چین«  استراتژیک  روابط خوب  برای  مهم  و  درست  »تالشی 

»داستان  آ  اروپا یک  را  دانست زیآمت یموفقن   »(Burchard, 2020)  .  خارجه امور  وزیر 

راهبرد  فرانس از  بخشی  را  آن  نیز  مواجهه  ی  کیفیندوپاسیاه  از  متفاوت  مدلی  که  دانست 

در فقدان وجود یک   توانی ماین اختالف را  .  دهدیمرا برای مواجهه با چین ارائه    نظامی

ن به توافق دچار  ن در رسیدنیز مشاهده کرد چرا که اعضا آدر ناتو ی کیفیندوپاس یاراهبرد 

  در تفاوت در ادراک تهدید از چین توانیممشکل خواهند شد که ریشه اصلی این امر را 

 دانست.  و راهکار مواجه با آن

رابطه میان آمریکا و اروپا در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ دچار   ،یبه طور کل

دیه فه بر فوالد اتحاترامپ تهدید به خروج از ناتو و وضع تعرآسیب شد. در آن دوره  

کرد.   حمایت  نیز  برگزیت  از  حال  عین  در  و  نمود  »اول اروپا  رویکرد  آن،  بر  عالوه 

 
1 Defense Summit” 

2 Angela Merkel 
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افزایش  1آمریکا به  منجر  ترامپ  به خصوص    یاعتمادیب «  و  آن  متحدان  و  آمریکا  میان 

اما با رفتن دونالد ترامپ و روی کار آمدن جو بایدن، انتظار آن بود   اعضای ناتو گردید.

اع وکه  میان شرکا  اولین   تماد  در  نیز  بایدن  احیا شود. جو  مجدد  آن  با  آمریکا  متحدان 

، وعده بازگشت و احیا این 2021  حضور در اروپا، در کنفرانس امنیتی مونیخ در فوریه

بوداعتماد   داده  این وجود،  را  با  عدم  .  نظیر  روندهایی  برخی  نیز شاهد  بایدن  دوره  در 

به خصوص  مشورت   متحدان  با    دربا  افغانستان چون    مسائلیرابطه  از  نیروها    خروج 

است   میابوده این دست  از  مورد  دومین  آکوس،  توافق  موارد  که  این  دچار   ،و  را  اروپا 

 . نوعی یاس نموده است 

 

 فرانسه .3.1

در میان کشورهای اروپایی، فرانسه بیشترین  که در بخش پیشین اشاره گردید،    طورهمان

دارد.    کیفیندوپاسیادفاعی و جغرافیایی در منطقه    اسی،حضور را با توجه به عناصر سی

« بزرگ جهان )پس از آمریکا( را در اختیار 2این کشور دومین »منطقه انحصاری اقتصادی

و   نظامی  نیروی  هزاران  دارای  و  منطقه   1.6دارد  در  فرانسوی  شهروند  میلیون 

این موضوع،  است.    کیفیندوپاسیا از  استفاده  دار  فرانسهبا  تا  تالش  به عنوان  د  را  خود 

منافع فرانسه در    برای   یا هیپا. این عوامل  دهدنمایش    کی فیندوپاسیایک ساکن در منطقه  

  ی هاقدرتو لذا فرانسه منافع بیشتری در منطقه نسبت به سایر    شودیممنطقه محسوب  

 دارد. کیفیندوپاسیااروپایی در منطقه 

سال   تحت  2019در  سندی  در  فرانسه  دفاع  وزارت  در    عنوان،  فرانسه  دفاعی  »راهبرد 

در سندی تحت عنوان 3ک یفیندوپاسیا نیز  این کشور  روابط خارجه  اروپا و  « و وزارت 

« به اهمیت این منطقه پرداختند. با توجه به این اسناد 4کیفیندوپاسیا»راهبرد فرانسه در  

دیه به  اتحا  اگرچه این  ،گفت که راهبرد کلی فرانسه با اتحادیه اروپا همسو است   توانیم

. عالوه بر  سند راهبرد خود در این منطقه را منتشر کرده است   2021تازگی و در سال  

نسبت به هر کشور اروپایی    کیفیندوپاسیاحضور را در منطقه    نیتربرجستهآن، فرانسه  
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گذشته چند ناوچه به مالزی فروخته است و به تازگی    یهاسالدیگری دارد. فرانسه در  

تس  قرارداد  تامین  لیحاتنیز  بابت  جدیدی  هند    36ی  با  رافائل  کرده جنگنده    منعقد 

فرانسه همواره به دنبال آن بوده    .(Brooke-Holland, Curtis, & Mills, 2021)است 

اقتصادی   عمیق  تعامالت  دارای  که  محلی  بازیگری  عنوان  به  کشور  این  نقش  تا  است 

هنجارها در   ،از این طریقود و  است و مناسباتی مرتبط با انرژی و دفاع دارد شناخته ش

با  توافقی  تا نشان دهد هرگونه  منطقه را شکل دهد. همچنین فرانسه تالش کرده است 

مریکا است تا از این طریق  وط سیاسی و نظامی کمتری نسبت به آاین کشور، دارای شر

روپا و به طور خاص ا  جلب کند.  از سوی سایر کشورها  بیشتری را  و همکاری  مشارکت 

بازی و ابتکار    ،واشنگتن و پکن، تا حد امکان  میان  ن هستند تا در بازیصدد آسه درفران

خاص خود را داشته باشند و به جای مواجهه مستقیم با چین، به دنبال تعقیب منافع خود  

دنبال   به  اقتصادی،  منافع  بر  عالوه  فرانسه  البته  نیز  باشند.  تکنولوژیکی  و  دفاعی  مناقع 

نظام  باشدیم نسبو حضور  دارد  یاگستردهتا  ی  منطقه  این  در  همچنین نیز  کشور  این   .

به   و  شرکایش  با  را  خود  روابط  منطقه،  در  مشارکت  ایجاد  طریق  از  تا  دارد  تالش 

 خصوص کشورهایی نظیر هند، تعمیق بخشد. 

کوس را خنجری  آدر رابطه با آکوس به طور خاص نیز، وزیر امور خارجه فرانسه توافق  

ت که این توافق »رفتاری غیرقابل قبول در میان متحدان و شرکا« و گف  از پشت بیان کرد

را    .است  بریتانیا  همچنین  کشور    طلب فرصت او  این  که  گفت  و  منطقه( دانست  )در 

این پروژه مشخص نیست. آکوس مناسبات بریتانیا    درنقش آن    افزودو    جایگاهی ندارد

کرد و لودریان    تردهیچی پد را  ده بو و فرانسه را نیز که پس از برگزیت کمی دچار تنش ش

زمین   در  توپ  که  گفت  باره  این  »اگر    بریتانیادر  و  دهد،    خواهدیمبریتانیا  است  ادامه 

که اشاره شد فرانسه    طورهمان   .(HMGovernment, 2021)اعتماد باید بازسازی شود«

سمت   به  چرخش  تو   کیفیندوپاسیاجلودار  بابت  که  است  بوده  اروپا  اتحادیه  افق  در 

متحد هر سه    یهاب ی آسکوس،  آ که شریک و  کشور  این  است.  متحمل شده  را  زیادی 

است، آکوس  عضو  شد  کشور  افروخته  استرالیا  تصمیم  این  کشور    ؛ با  این  که  چرا 

زیردریایی  رقرا تامین  با  رابطه  در  قرا  بادادی دوجانبه  این  لغو  به    ،دادراسترالیا داشت و 

ن . عالوه بر شکست  شودیمفرانسه محسوب  ظامی  معنی ضربه مالی شدیدی به صنعت 



170 

 

 

 

 

 صلنامهف

 های پژوهش 

الملطط   بطط  روابطط 

  دوازدهطططط دوره 

شماره    دومشماره  

  پططن پ اپی چه  و 

 1401 تابستان

 
 
 

این   با  فرانسه  میان  اعتماد  تضعیف  و  پرستیژ    سهدیپلماتیک  و  اعتبار  به  نیز  آکشور،  ن 

نشانضربه خورد.   فرانسه همچنین  توافق و حذف  که    دهنده  این  شکاف عمیقی است 

اجهه با  وه مو مریکا و بریتانیا با متحدان اروپایی خود و به خصوص فرانسه در نحمیان آ

شده  چین   انتخابااست.  ایجاد  برگزاری  توافق،  این  از  فرانسه  نارضایتی  دیگر    ت علت 

پیش رو است که لغو قرارداد ساخت زیردریایی ممکن است بر نتیجه آن تاثیرگذار باشد. 

حدود   در  کشور  این  فرانسه،  قرارداد  لغو  دالر    36.2با  که    آمریکامیلیارد  خورد  ضربه 

م پیامدهای مست شرکت فرانسوی که طرف لی برای دولت فرانسه خواهد داشت و  اقیم 

بود. قرار خواهد  خسارت  دریافت  دنبال  به  که  است  کرده  اعالم  بود  استرالیا    داد 

این توافق درست پیش از آنکه فرانسه تا چند ماه دیگر ریاست اتحادیه اروپا    یر یگ شکل

سال   خ2022)در  پیامدهایی  قطعا  گیرد،  دست  در  را  کهواهد  (  بر   داشت  تعهد 

همچنین    کیفیندوپاسیا سمت   تریجدحرکت  و  اروپا    به  استراتژیک  آن استقالل  از 

، فرانسه ناگزیر از بهبود روابط با استرالیا و  هایناراحتبا این حال، علیرغم همه    .اندجمله

ن عنوان  به  و  است  دیدار  آمریکا  فرانسه  اگرچه  هند  یزیربرنامهمونه،  جانبه  سه  ، شده 

رالیا و فرانسه را لغو کرد، اما از این سازوکار خارج نشده و امکان احیای آن وجود  است

 دارد. همچنین فرانسه ممکن است بر شرکایی نظیر ژاپن و البته هند تاکید بیشتری ورزد. 

 

 بریتانیا .3.2

بازیگر دیگر، بریتانیایی است که از اتحادیه اروپا خارج شده و سودای بریتانیای جهانی  

این کشور تالش داشت تا روابط خود را پس از برگزیت با اتحادیه اروپا  ر دارد.  در س  را

« سمت  به  حرکت  حفظ  با  فرانسه،  خصوص  به  که  1جهانی  بریتانیایو  بخشد  بهبود   »

 آکوس این روابط را کمی تضعیف کرد. 

به سیاست خارجی خود پس از برگزیت است    یدهشکلهم اکنون این کشور در حال  

شاک  آنکه  »  توانیمرا    له  عنوان  تحت  سندی  نوعی    بریتانیای در  شامل  که  جهانی« 

  نیتربزرگ« از سیاست خارجی بریتانیا است مشاهده کرد. این سند که  2»بازبینی یکپارچه 

بر    باشدیمکنون  وسعه از زمان جنگ سرد تابازبینی در زمینه سیاست خارجی، دفاعی و ت
 

1 Britain Global 

2 Integrated Review 
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دا  کیفیندوپاسیامنطقه   خاصی  اتاکید  اهمیت  شته  با  رابطه  در  سند  این  ست. 

آورده است که بریتانیا به منظور تامین امنیت خود نیاز به حضور در منطقه   کیفیندوپاسیا

که احتمال   ندیبیماین منطقه را مرکز رقابت ژئوپلتیک  مذکور  دارد. سند    کیفیندوپاسیا

ی چین، اشاعه  و شرقای جنوبی  مشتعل شدن را در رابطه با برخی از اختالفات نظیر دری

 تروریسم و جرائم سازمان یافته دارد.  ، تغییر اقلیم،یاهسته

I. که توسط وزارت دفاع بریتانیا در مارس 1پیشتر در سند »دفاع در عصر رقابتی »

آسیا    شرقدر منطقه    منتشر شد، وزیر دفاع کارکرد نیروهای دفاعی خود  2021

 را به شرح ذیل تعریف کرده است:

II.   تریطوالن  یها اعزامو انجام    ک یفیندوپاسیاش در  زمو و آ  یسازت ی ظرفافزایش 

 ؛ موجود یامنطقهنظامی از طریق بهبود تاسیسات  ترشیبو 

III.  ؛ 2021با ارسال ناوگروه ضربتی در سال  یامنطقهافزایش تعامل 

IV.   منطقه در  دریایی  حضور  شناورهای  )  ک یفیندوپاسیاافزایش  ارسال  طریق  از 

، ناوچه های  2023گروه پاسخ ساحلی از سال  ،  2021گشتی فراساحلی از سال  

 در دهه آتی(؛ 31نوع 

V.  ؛2قدرت پنجکمک بیشتر در سازوکار دفاعی 

VI.  ؛3آن آسهبا کشورهای عضو  تر کینزدپیگیری همکاری دفاعی 

VII. طریق    یامنطقهدسترسی    یبخشن یتضم در    یهاگاهیپااز  بریتانیا  موجود 

 ارتقا یافته در دقم عمان؛ آموزشتوسعه تاسیسات  فرادریایی و یهانیسرزم

VIII.   تعمیق و گسترش روابط صنعتی دفاعی در منطقه با استرالیا، ژاپن، کره جنوبی

 و هند و همکاری در علم و فناوری؛

IX. دید  و ایجاد خدمه دفاعی بریتانیایی ج  گسترش شبکه مشاور و وابسته دفاعی

و هماهنگی  اپور  در استرالیا به منظور کار در کنار خدمه دفاعی موجود در سنگ

 .(Ministry of Defense, 2021: 2-6)دفاعی در منطقه  یهات یفعال
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2 Five Power Defence 
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با   در همکاری  توانمندی خود  باید  بریتانیا جهانی،  راستای  در  معتقد است  بریتانیا 

متحدان و شرکا و همچنین قدرت نظامی به روز خود را نشان دهد و این امر را در  

که چندی   گروه ضربتی ملکه الیزابت اعزام ناو.  انددیمراستای روایت بریتانیا جهانی  

راستا    پیش صورت گرفت  در همین  ناوگروه  نیز  این  که  دربرگیرنده  معنادار است 

 موارد ذیل است: 

 ؛ به منظور دفاع هوایی 45دو ناوشکن نوع  .1

 ؛ 23دو ناوچه ضدزیردریایی نوع  .2

 ؛و انبار کشتی  رسانسوخت دو کشتی   .3

 ؛ زیردریایی کالس استیوت .4

 ؛ هلندی و یک ناوشکن آمریکایی ناوچهیک  .5

 ؛35-اف 18 .6

 ؛1چهار بالگرد وایلدکت .7

 بالگرد ضد زیردریایی مرلین؛  7 .8

-Brooke-Holland, 2021: 10)  کماندو نیروی دریایی سلطنتی  42همراهی   .9

13) 

ه  دفاعی، توسع  برای بریتانیا، توافق آکوس حرکت در مسیر سند بازبینی یکپارچه امنیتی، 

چرا که منطقه   ؛ن را ضروری قلمداد کرده است و این کشور آاست  و سیاست خارجی  

عالوه  ضروری دانسته است.   « اشی »اقتصاد، امنیت و اهداف جهانیرا برا کیفیندوپاسیا

و طبق این توافق،    کندیمدفاعی را برای بریتانیا ایجاد  امنیتی و    یها فرصت کوس  بر آن، آ

زیردریایی، بر  حو   عالوه  در  همکاری  و  س  زهامکان  مصنوعی  هوش    ی هایفناورایبر، 

احتمال اعزام   تواندیم . به عنوان مثال، توافق در رابط با زیردریایی  کوانتوم نیز وجود دارد

سازوکار  زیردر ایجاد  به  توجه  با  منطقه  به  را  بریتانیا  توسط  و یایی  نگهداری  و  حفظ 

ن در بریتانیا ی مخالفابرخ  سازد. با این حال  افزایش و فراهم  ،تاسیسات بندری در استرالیا

سی  تالنتیک برای امنیت و همچنین توجه به تهدید روسیه و برربه ضرورت حفظ یوروآ

 .(UK Parliament, 2021:2) اند داشتهپاسخ احتمالی چین تاکید 

 
1 Wildcat 
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  ی گذاراشتراک و شبکه    ملل  شورای امنیت سازماندر    تعضوی  در نهایت باید گفت که

و    7یت در جی  نیوزلند، آمریکا، استرالیا و کانادا(، عضو   نیا،شامل بریتاچشم )  5اطالعات  

تجهیزات    کشورهای مشترک المنافع، آنگلوساکسون بودن و همچنین اعالم حذف کامل

نسل   های  شبکه  از  سال    خود  5هوآوی  از  (UK Govornment, 2020)  2027تا   ،

یا به بریتانیا و  ترالاعتماد و رضایت کامل آمریکا و اس   مهمترین عناصری بودند که باعث 

 حذف فرانسه گردیدند.

 استرالیا  .3.3

اهمیت  نکات حائز  استرالیا  با  رابطه  ذکر    ،در  به طور خالصه    اندشدهپیشتر   توانیماما 

که   در  گفت  راهبرد  چارچوب  در  استرالیا  به  نقش جدیدی  اعطای  معنی  به  پیمان  این 

  ریکا حائز اهمیت است که آم  این کشور از آن جهت برای  .باشدیم  آمریکا  کیفیندوپاسیا

قاره   استراتژی    یارهیجزتنها  در  محوری  نقش  و  است  چین  جنوبی  دریای  در  جهان 

بازی   منطقه  این  در  نیاز    کندی مآمریکا  استرالیا  بازیگری  به  چین،  مهار  برای  آمریکا  و 

زیردریایی    دارد. با  رابطه  استرالیا    یاهستهدر  ابتدا  نیز،  بابت  بریتا  ازدر  در   یکارهمنیا 

کمک خواست )همانند کانادا( که پس از مشورت بریتانیا    یاهسته  یهاییایردریزتولید  

مفهوم شراکت راهبردی و توافقی به نام آکوس  با آمریکا در این رابطه و موافقت آمریکا،  

امنیتی استرالیا نیز علت    یهادغدغه  و این همکاری در ذیل آن گنجانده شد.  دیگردایجاد  

به بعد نسبت به    2016تنش چین با استرالیا نیز از سال  این توافق بود.    یریگ شکلدیگر  

قراردادی   2016استرالیا در سال  دوره پیش از آن، با توجه به برخی اتفاقات تشدید شد.  

با استرالیا مبنی بر همکاری با فرانسه در زمینه تولید زیردریایی امضا کرد. پس از آن چین  

موزشی دانشگاههای استرالیا  آافزایش داد. به عنوان مثال چین آزادی را فشارها بر استرالیا 

بازداشت  را  استرالیایی  نگاران  روزنامه  کرد،  تضعیف  فشارهایی    را  نیز  اخیرا  و  بر  کرد 

وارد   استرالیا  کوید    که  ساخت واردات  منشا  بررسی  بر  مبنی  استرالیا  نیز   19درخواست 

آ.  کرداین موضوع را تشدید   از  برابر    الیاسترن اپس  امنیت ملی در  از  با اعالم حفاظت 

توسعه  مداخل از  را  هوآوی  خارجی،  اکثر    یهاشبکهه  و  منع  خود    ی هاپروژهبیسیم 

لغو  آزیرساختی   را  این  کرد  ن  استمرار  برای  که  استرالیا  تالش  در    ی ریگ شکلوضعیت 

 . حائز اهمیت بودتوافقی امنیتی با آمریکا  
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 پیامدها .4

  نیمهمترزیادی در سطح جهان داشته و خواهد داشت که    یپیامدهاتا  طبیعتوافق آکوس  

نشان دادن کاهش اهمیت اروپا در سطح راهبردی برای آمریکا بود. سایر پیامدهای    هاآن 

 این توافق عبارتند از: 

 ؛احتمال افزایش رقابت تسلیحاتی در منطقه شرق آسیا .1

انش و فناوری ساخت  ل دبا انتقا 1ی اهستهتضعیف پیمان عدم اشاعه تسلیحات  .2

 ؛ به استرالیا  یاهستهزیردریایی 

 ؛ یا هستهتالش سایر کشورها برای دستیابی به زیردریایی  .3

 ؛ نظیر مالزی یامنطقه افزایش نگرانی امنیتی سایر بازیگران  .4

و   .5 منطقه  در  حاضر  کشورهای  خصوص  به  آمریکا  شرکا  و  متحدان  بر  فشار 

بر    هاییاروپا واقع   یری گ موضع  کردن مشخصمبنی  در  چین:  قبال  در  خود 

متحدان برای همراهی علیه  سایر  ا  ی  هاییاروپاآکوس نشان داد که آمریکا منتظر  

امنیتی،   یهاضمانت منافع اقتصادی و باید در دوراهی  هاآنچین نخواهد شد و 

 د؛ نیکی را انتخاب کن

 ؛بهبود روابط میان سه کشور آکوس .6

افزایش احتمال حرکت اتحادیه اروپا به   و  امریکاروپا به آ  یاعتمادیبافزایش   .7

 ؛سمت استقالل راهبردی

امنیتی   .8 معماری  بر  تاثیرگذاری  آکو:  کیفیندوپاس یافرصت  فرصت  توافق  س 

آ که  است  مغتنمی  معماری  تواندیمآن  بواسطه    مریکااستراتژیک  امنیتی    بر 

استرال  کیفیندوپاسیا با  بلندمدت  شراکت  این  طریق  از  و  بوده    یا، تاثیرگذار 

ملی  و    هاستمیس امنیت  پی  یادهیچیپخدمات    ی ها موشک،  یاهستهشران  نظیر 

 ا و ... را به استرالیا بدهد؛ارتباطاتی زیردری یهاستمی سکروز، رادارها، 

 ؛افزایش فروش تسلیحاتی آمریکا و بریتانیا به منطقه .9

 
1 NPT 
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در  معاهده الهه  ،  یاهستهفراهم کردن زمینه نقض پیمان عدم اشاعه تسلیحات   .10

جلوگ  موشک  یریمورد  گسترش  بالست از  فناوری    و  1یک های  کنترل  رژیم 

آ:  2موشکی  به  کمتر  که  آکوس  دیگر  نگرانی  عنصر  باعث  پرداخته شده ولی  ن 

مریکا است که  کروز زمین پایه تام هاک آ  یهاموشکاست، دستیابی استرالیا به  

کنترل   ناقض رژیم  ام  فناوریاگرچه به طور مستقیم  نیست،    یانهیمزا  موشکی 

 ؛ سازدیمابت در این زمینه فراهم برای رق

 ؛ نمایش فرانسه و اتحادیه اروپا به عنوان بازیگران فرعی .11

منطقه .12 در  چین  تهاجمی  رفتار  تولید  افزایش  مسیر  است  ممکن  نیز  چین   :

نظامی خود را در پاسخ    یهایتوانمندخود و همچنین    یاهسته  یهاییایردریز

منطقه   در  توافق  این  افزایش  افزبه  شامل  امر  این  که  دهد    ی هاشیآزماایش 

 و ... خواهد شد.  هاشیرزماموشکی، برگزاری 

 یریگجه ینت

نام    طورهمان به  کالنی  راهبرد  ذیل  در  را  چین  با  خود  رقابت  آمریکا  گردید،  بیان  که 

مقابله تضعیف   یی گرایبرتر آن شامل ضرورت  عناصر  مهمترین  که  کرده است  تعریف 

رهبری  نق متحده،    تریتهاجم  آمریکا،ش  ایاالت  رفتار  توان شدن  دارای  متحدان  جذب 

چین،   با  برخی    هایگذارهیسرما افزایش  رقابت  نوین    یهایفناورنظیر    هایتوانمنددر 

. این  باشندیمو اقتصادی    ینظامنظامی، تغییر روند توزیع قدرت و تحدید توان سیاسی،  

ملی این کشور    دفاع االدستی آمریکا نظیر راهبرد  اسناد ب   در  توان یمعناصر را به وضوح  

و اظهار نظر مقامات آمریکایی مشاهده    مطلوبو ضرورت انجام موازنه    2018در سال  

با  نمود.   المللی یا مسدود   یهاقدرتبنابراین رقابت  بین    بزرگ صرفاً شامل حفظ نظم 

لّط آمریکا پیش تس  یر یگبازپس، بلکه تالش برای  نیست چین    یامنطقهساختن هژمونی  

که آخرین نمونه از این  نیز حائز اهمیت است  از ظهور چین به عنوان یک قدرت بزرگ  

برای کسب برتری    اقدام آمریکاو    پیمان  که مفاد آن  باشدیم، پیمان آکوس  قبیل اقدامات

و  جذب متحدان و توانمندسازی آنان )استرالیا(    ،در این حوزه  یگذارهیسرماو    فناورانه

موید استفاده از راهبرد کالن    تواندیم  ،از این طریق  یامنطقه رای تغییر ایجاد نظم  تالش ب
 

1 Hague Code Of Conduct Against Ballistic Missile Proliferation 

2 The Missile Technology Control Regime (MTCR) 
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باشد.  ییگرایبرتر که    توانیمبنابراین    نوین  نتیجه   هاست مدت آمریکا  گفت  این  به 

با   رقابت  در  خود  رقبا  با  مقابله  جهت  به  باید  که  است    از   بزرگ،  یهاقدرت رسیده 

 ن یترمهم  کیفیندوپاسیااستفاده کند که در این رقابت،  و شرکا    حداکثر ظرفیت متحدان

ری  در پی ایجاد سازوکا  آمریکااز این رو    .شودی مچالش تلقی    نیترمهم منطقه و چین  

مدنظر خود با کمترین هزینه پاسخ دهد که آکوس    یهادغدغهاست که در آن بتواند به  

از طر  توانیمرا   اما  دانست.  نگاهی  دیگر سنتیجه چنین  آمریکا  ف  متحدان و شرکا  ایر 

نظیر اتحادیه اروپا و به طور خاص فرانسه، تمایلی به مواجهه مستقیم با چین نداشته و  

اروپایی خود   دنبال سازوکار  رقابت و    باشندیم به  از  تلفیقی  اقتصادی    یهایهمکارکه 

فرانسه  به خصوص  از مهمترین دالیل حذف اروپاییان و    توانیمرا    یلی میباین  .  باشدیم

دنبال  به  آمریکا  واقع  در  دانست.  ایندوپاسیفیک  منطقه  در  نظامی  پیمانی  و  آکوس  از 

نیز موضع خود را در قبال   هاآنتا  خواهدیمترسیم مرزهای مشخص است و از کشورها 

از آن محصول چنین    هاییاروپاآکوس و حذف  به عبارت دیگر،    چین مشخص سازند.

بریتانیا و استرالیا در آکوس به طور  نیه مشترک  گرچه بیااچرا که    ؛فضایی است  آمریکا، 

شکار از ذکر نام چین پرهیز کرد، اما به وضوح مشخص بود که علت اصلی تشکیل آن آ

 بود. ن نین افزایش روزافزون قدرت نظامی آمقابله با رفتار چین نسبت به استرالیا و همچ

آن به سایر متحدان    ،عالوه بر  تلنگری  نیز  ب  آمریکاآکوس  اروپا  که    باشدیمه خصوص 

موضعی   آ  ترفعاالنهباید  امنیتی  های  دغدغه  خصوص  غیر  در  در  و  کنند  اتخاذ  مریکا 

آمریکا با  را کاهش دهد.    هاآنامنیتی خود به    یهانیتضم  آمریکا ممکن است    تراینصو 

  سیاسی و  افزایش فشارهای اقتصادی،  سمت خود طبیعتا به    ییگرا یبرترتوجه به راهبرد  

افزایش   به  منجر  امر  این  که  کرد  خواهد  حرکت  چین  به  نیز   هاتنشامنیتی  منطقه  در 

آنان   ، از این روخواهد شد.   نه بازی دوطرفه  به همراهی کامل متحدان و شرکا خود و 

دارد. اعتماد    نیاز  و  فراآتالنتیک  روابط  در  اختالف  وجود  نشانگر  خود  که  توافق  این 

ساکسون است، دارای پیامدهای مختلفی نظیر تضعیف ای آنگلوخاص آمریکا به کشوره

به   به  یاهستهعدم اشاعه  پایبندی  اروپایی ها  اعتماد  افزایش رقابت تسلیحاتی، کاهش   ،

شدن چین در منطقه    تریتهاجم  تاکید بیشتر اروپا بر مفهوم استقالل راهبردی و  ،آمریکا

 . باشدیم



177 

 

 

 

 

آرممکرر یراهبرر آمر  

:مکیفیندوپ سررررریا

می ط لعررروم ررر رآ

مرک س

 منابع 

 

Abbondanza, G. (2021). The AUKUS Partnership: A Wake-up Call for 

Europe. Sydney: Istituto Affari Internazionali (IAI). Retrieved 

from https://www.iai.it/sites/default/files/iaicom2153.pdf 

Air Sea Battle Office. (2013). Air Sea Battle:Service Collaboration to 

Address Anti-Access & Area Denial Challenges. Washington, 

D. C.: U.S. Department of Defense. Retrieved from 

https://dod.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/ASB-

ConceptImplementation-Summary-May-2013.pdf 

Biden, J. (2020). Press Release - Readout of the President-elect's 

Foreign Leader Calls. Retrieved from The American 

Presidency Project: 

https://www.presidency.ucsb.edu/documents/press-release-

readout-the-president-elects-foreign-leader-calls-0 

Borrell, J. (2021). A Strategic Compass to make Europe a Security 

Provider. Europea Union External Action Service. Retrieved 

from Europea Union External Action Service: 

https://eeas.europa.eu/sites/default/files/foreword_-

_a_strategic_compass_to_make_europe_a_security_provider.p

df 

Brands, H., & Cooper, Z. (2019). After the Responsible Stakeholder, 

What? Debating America’s China Strategy,. Texas National 

Security Review(2), 69-81. doi:doi.org/10.26153/tsw/1943 

Brooke-Holland, L. (2021). House of Commons. House of Commons. 

Retrieved from Integrated Review 2021: The defence tilt to the 

Indo-Pacific October: 

https://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/CBP-

9217/CBP-9217.pdf 

Burchard, H. (2020). Politico. Retrieved from Merkel pushes EU-China 

investment deal over the finish line despite criticism: 

https://www.politico.eu/article/eu-china-investment-deal-

angela-merkel-pushes-finish-line-despite-criticism/ 

Carr, A. (2022). A Model Alliance? The Strategic Logic of US-

Australia Cooperation. The Washington Quarterly, 51-66. 

Cancian, M. (2020). U.S. Military Forces in FY 2021. Center for 

Strategic and International Studies. 

Cherney, M. (2021). The Wall Street Journal. Retrieved from Australia 

Cancels China Infrastructure Deal, Citing National: 

https://www.wsj.com/articles/australia-cancels-china-

infrastructure-deal-citing-national-interest-11619089407 



178 

 

 

 

 

 صلنامهف

 های پژوهش 

الملطط   بطط  روابطط 

  دوازدهطططط دوره 

شماره    دومشماره  

  پططن پ اپی چه  و 

 1401 تابستان

 
 
 

Choi, S. (2020). ROKN'S NUCLEAR-POWERED SUBMARINE 

ACQUISITION. MONTEREY, CALIFORNIA: Naval 

Postgraduate School. 

Edelman, E., & Roughead, G. (2018). Providing for the Common 

Defense: The Assessments and Recommendations of the 

National Defense Strategy Commission. Retrieved from United 

States Institute of Peace: 

https://www.usip.org/publications/2018/11/providing-common-

defense 

European Union External Action Service. (2021). Retrieved from 

United Nations General Assembly: One week in New York: 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-

homepage/104654/united-national-general-assembly-one-

week-new-york_en 

European Union External Action Service. (2021). Retrieved from EU-

US relations: Speech by High Representative/Vice-President 

Josep Borrell at the EP Plenary: 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-

homepage/105110/eu-us-relations-speech-high-

representativevice-president-josep-borrell-ep-plenary_en 

(2020). Force Structure Plan. Commonwealth of Australia. 

Genugten, S. (2021). Middle East Institute. Retrieved from The EU’s 

Strategic Compass: Preparing to navigate MENA “with less 

US”: https://www.mei.edu/publications/eus-strategic-compass-

preparing-navigate-mena-less-us 

Hart, M., & Magsamen, K. (2019). Limit, Leverage, and Compete: A 

New Strategy on China. Retrieved from Americanprogress: 

https://www.americanprogress.org/article/limit-leverage-

compete-new-strategy-china/ 

Hawke, J. (2021). ABC News. Retrieved from Boris Johnson hails 

AUKUS during party conference speech full of jokes but short 

on policy: https://www.abc.net.au/news/2021-10-07/boris-

johnson-hails-aukus-conservative-conference-

speech/100519746 

Heginbotham, E., Nixon, M., Morgan, F., Heim, J., Hagen, J., Li, S.,... 

Shlapak, D. (2015). The U.S.-China Military Scorecard: 

Forces, Geography, and the Evolving Balance of Power, 1996–

2017. Santa Monica, Calif: RAND Corporation. 

HM Government. (2021). Global Britain in a Competitive Age: the 

Integrated Review of Security, Defence, Development and 

Foreign Policy. UK Govornment. Retrieved from Global 

Britain in a Competitive Age: the Integrated Review of 



179 

 

 

 

 

آرممکرر یراهبرر آمر  

:مکیفیندوپ سررررریا

می ط لعررروم ررر رآ

مرک س

Security, Defence, Development and Foreign Policy: 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/sy

stem/uploads/attachment_data/file/975077/Global_Britain_in_a

_Competitive_Age-

_the_Integrated_Review_of_Security__Defence__Developmen

t_and_Foreign_Policy.pdf 

Human Rights Watch. (2021). Retrieved from They Don’t Understand 

the Fear We Have: How China’s Long Reach of Repression 

Undermines Academic Freedom at Australia’s Universities: 

https://www.hrw.org/report/2021/06/30/they-dont-understand-

fear-we-have/how-chinas-long-reach-repression-undermines# 

Joint Publication 3-32. (2021). Joint Maritime Operations. Washington, 

D.C.: Joint Chiefs of Staff. Retrieved from 

https://irp.fas.org/doddir/dod/jp3_32.pdf 

Kajiwara, M. (2020). Underwater Competition in the Indo-Pacific. In 

A. VUVING, Hindsight, Insight, Foresight: Thinking About 

Security in the Indo-Pacific (pp. 191-209). Maluhia Rd, 

Honolulu: Daniel K. Inouye Asia-Pacific Center for Security 

Studies. 

Lazarou, E., & Latici, T. (2021). European Parliament. Retrieved from 

The European Union's 'Strategic Compass' process: 

https://www.europarl.europa.eu/EPRS/graphs/EPRS_Strategic_

Compass_final.pdf 

Leyen, U. v. (2021). European Commission. Retrieved from 2021 State 

of the Union Address by President von der Leyen: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH

_21_4701 

Lindley-French, J. (2021). Retrieved from Operation Hookless: 

https://lindleyfrench.blogspot.com/2021/09/operation-

hookless.html 

Minister for Foreign Affairs, Government of Australia. (2021, 

September 16). Retrieved from Australia to Pursue Nuclear-

powered Submarines through New Trilateral Enhanced 

Security Partnership: 

https://www.foreignminister.gov.au/minister/marise-

payne/media-release/australia-pursue-nuclear-powered-

submarines-through-new-trilateral-enhanced-security-

partnership 

Ministry of Defense. (2021). Defence in a competitive age. Ministry of 

Defense. Retrieved from 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/sy



180 

 

 

 

 

 صلنامهف

 های پژوهش 

الملطط   بطط  روابطط 

  دوازدهطططط دوره 

شماره    دومشماره  

  پططن پ اپی چه  و 

 1401 تابستان

 
 
 

stem/uploads/attachment_data/file/974661/CP411_-

Defence_Command_Plan.pdf 

NDS. (2018). Summary of the National Defense Strategy: Sharpening 

the American Military’s Competitive Edge. Washington, D. C.: 

Department of Defense. Retrieved from 

https://dod.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/2018-

National-Defense-Strategy-Summary.pdf 

Novita, A. A. (2022). AUKUS Alliance: United States Strategic Interest 

in Indo-Pacific. Jurnal Diplomasi Pertahana, 1-14. Retrieved 

from 

https://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/DP/article/download/883

/787 

NSS. (2017). US Government. Retrieved from National Security 

Strategy of the United States of America: 

https://trumpwhitehouse.archives.gov/wp-

content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf 

NSS. (2021). Interim National Security Strategy Guidance. 

Washington, D. C.: The White House. Retrieved from Interim 

National Security Strategy Guidance: 

https://www.whitehouse.gov/wp-

content/uploads/2021/03/NSC-1v2.pdf 

O'Rourke, R. (2017). Navy Virginia (SSN-774) Class Attack Submarine 

Procurement: Background and Issues for Congress. 

Washington, D. C.: Congressional Research Service. 

O'Rourke, R. (2021). China Naval Modernization: Implications for 

U.S. Navy Capabilities—Background and Issues for Congress. 

Washington, D. C.: Congressional Research Service. 

Pant, H., & Kamath, R. (2021). AUKUS and the Indo-Pacific: 

Stakeholders Weigh their Wins and Losses. Observer Research 

Foundation. Retrieved from https://www.orfonline.org/wp-

content/uploads/2021/12/ORF_SpecialReport_173_AUKUS.pd

f 

Pence, M. (2018). Remarks by Vice President Pence on the 

Administration’s Policy toward China. Retrieved from The 

White House: https://trumpwhitehouse.archives.gov/briefings-

statements/remarks-vice-president-pence-administrations-

policy-toward-china/ 

Pompeo, M. (2020). Communist China and the Free World’s Future. 

Retrieved from U.S. Departmnet of State: https://2017-

2021.state.gov/communist-china-and-the-free-worlds-future-

2/index.html 



181 

 

 

 

 

آرممکرر یراهبرر آمر  

:مکیفیندوپ سررررریا

می ط لعررروم ررر رآ

مرک س

Remeikis, A. (2021). The Guardian. Retrieved from Aukus row: EU 

officials demand apology from Australia over France’s 

treatment before trade talks: 

https://www.theguardian.com/australia-

news/2021/sep/21/aukus-row-european-union-demands-

apology-from-australia-over-frances-treatment-before-trade-

talks 

Satoru, M. (2022). The Biden Administration’s First Year in the Indo-

Pacific: Balancing, Order-Building and Managing Competition 

with China. Asia-Pacific Review, 77-106. 

Shifrinson, J. I. (2020). Neo-Primacy and the Pitfalls of US Strategy 

toward China. The Washington Quarterly, 43(4), 79-104. 

doi:10.1080/0163660X.2020.1849993 

Staunton, E., & Day, B. (2022). Australia-France relations after 

AUKUS: Macron, Morrison and trust in International 

Relations. Australian Journal of International Affairs. 

TURCAT, A. (2021). Ouest France. Retrieved from Sous-marins: il 

faut «une réflexion collective des Européens» selon Jean-Yves 

Le Drian: https://www.ouest-france.fr/politique/jean-yves-le-

drian/entretien-sous-marins-il-faut-une-reflexion-collective-

des-europeens-selon-jean-yves-le-drian-576ce24e-1963-11ec-

9157-8f6c96dcb1bb 

U.S. Naval War College. (2013). Retrieved from Air-Sea Battle: 

Service Collaboration to Address Anti-Access & Area Denial 

Challenges: https://digital-commons.usnwc.edu/csf/1/ 

UK Govornment. (2020). Retrieved from Huawei to be removed from 

UK 5G networks by 2027: 

https://www.gov.uk/government/news/huawei-to-be-removed-

from-uk-5g-networks-by-2027 

UK Parliament. (2021). Retrieved from AUKUS: 

https://hansard.parliament.uk/commons/2021-09-

16/debates/4835BC3D-E0BF-43E0-9A3B-

9BCC5B77DF7F/AUKUS#contribution-936013F4-7BB7-

4999-A642-08B6D9304D1C 

US Department of Defense. (2019). Retrieved from Indo-Pacific 

Strategy Report: Preparedness, Partnerships and Promoting a 

Networked Region: 

https://media.defense.gov/2019/Jul/01/2002152311/-1/-

1/1/DEPARTMENT-OF-DEFENSE-INDO-PACIFIC-

STRATEGY-REPORT-2019.PDF 

US Department of State. (2019, November 04). Retrieved from Free 

and Open Indo-Pacific: Advancing a Shared Vision: 



182 

 

 

 

 

 صلنامهف

 های پژوهش 

الملطط   بطط  روابطط 

  دوازدهطططط دوره 

شماره    دومشماره  

  پططن پ اپی چه  و 

 1401 تابستان

 
 
 

https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/11/Free-and-

Open-Indo-Pacific-4Nov2019.pdf 

Vaughn, B., & Mix, D. (2022). AUKUS and Indo-Pacific Security. 

Washington, D. C.: Congressional Research Service. Retrieved 

from https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/IF12113 

Weart, S. (2012). The Rise of Nuclear Fear. Cambridge: Harvard 

University Press. 

Wescot, B. (2021). CNN. Retrieved from China’s ‘Political Pressure’ 

on Australian Economy isn’t Working: 

https://www.cnn.com/2021/09/06/economy/australia-china-

economy-trade-intl-hnk/index.html 

Wright, T. (2017). All Measures Short of War: The Contest for the 

Twenty-First Century and the Future of American Power. Yale 

University Press. 

 

 

 
 

 


