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پاسیفیک در استراتژی جدید   -جایگاه ایندو  

( 2022-2015بریتانیا )  
 مهدی امیری   * 1

 2  اد غفاری زاده مهرش 

 3  احسان فالحی 

 چکیده 
 لندددن نیددز  شددده اسددت   قدرت های بزرگ تبدددی به کانونی برجسته در رقابت    کیفیپاس  -ندوی ا

وجهدده   یازن بازسدد هدف آ  نی که مهمترکرده است    منتشر  کپارچه«ی   یتحت عنوان »بررس  یسند

کشددور در   نیدد ا  یو اقتصدداد  یتدد یامن  گاهی جا  تیرگ در جهان و تثبقدرت بز  کی به عنوان    ایتانی بر

شده است  به عبارت   استفاده  «یجهان  یایتانی است  لذا در سند مذکور از لفظ »بر  کیپاسف  -ندوی ا

و   ییروپدداقدددرت بددزرگ ا  کی در حال تحول خود به عنوان    تی هو  تیبا هدف تثب  ایتانی بر  گری د

سئوال است کدده منه دده   رونی برداشته است  از ا  زیخ  کیفیپاس  -ندوی ا  یبه سو  یالمللنیب  گری باز

 نی ا  یبه سو  ایتانی بر  زیخ   ی الدارد؟ و د  ایتانی بر  دی جد  یدر استراتژ  یگاهی چه جا  کیفیپاس-ندوی ا

اسددتدالل   «یاننظام جه  کیتیبرنارد کوهن تحت عنوان »ژئوپل  هی با استمداد از نظر  ست؟یمنه ه چ

روند حدداکب بددر   دنظرطلبی تجد  گرانی به عنوان باز  هیروس  مواضع  و  نیشده است که با ظهور چ

بزرگ شده است   یهابه صحنه رقابت قدرت  ی تبد کیفیپاس -ندوی کرده و ا رییتغ  المل نینظام ب

 ایدد تانی سددت  برمنه ه جلب شددده ا نی به ا  زیتوجه لندن ن  المل نیروند حاکب بر نظام ب  رییلذا با تغ

ن ددش برجسددته   لهیوسدد   نی گر فعال در منه ه مذکور شود تا بدددکنش  کی به     ی قصد دارد که تبد

 یبدده سددو  ایدد تانی بر  زیدد خ   یدد دال  نی   از مهمتردی در حال گذار را حفظ نما  المل نیخود در نظام ب

 ن،یبدده چدد نسددبت    ایتانی بر  کردی رو  رییتغ  ت،ی برگز  یاقتصاد  یامدهایبه پ  توانیم  کیفیپاس  -ندوی ا

روابددط   تی ت و  نیو همچن  ینظام  -یتیاهداف امن  کا،ی و آمر  ایتانی بر  کی دادن به روابط نزد  تی اولو

 مانند هند اشاره کرد  یامنه ه یهادوجانبه با قدرت

 لیتیک نظام جهانی، ژئوپپاسفیک -، سیاست خارجی، ایندوی جهانیبریتانیا   : ی لید اژگان ک و 

 
     مسئول( )نویسندهرانیتهران، ا ،یاسالم یمجلس شورا یمرکز پژوهش ها ،یاسیدفتر مطالعات س اریاستاد  .1

      * m.amiri@mrc.ir 
 .رانی، اصفهان، او اقتصاد، دانشگاه اصفهان  یم اداردانشکده علو الملل،ن یروابط ب یدکتر یدانشجو. 3و2
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 مقدمه 

در تعامالت جهانی به ویژه از منظر اقتصادی و امنیتی به    کیفیپاس   -ندویا  اهمیت منطقه

بزرگ نفوذ و حضور   یهاقدرتطور روز افزون در حال افزایش است. به همین جهت  

ایندو از    -در  به عنوان بخشی  را  تعریف    یهابرنامهپاسفیک  از اندکردهراهبردی خود   .

در   یافرامنطقه  یهاقدرت  برداز راه  دارند که  یسع  نیز  منطقه  سوی دیگر کشورهای این

یک کشوهای ساکن در این ژاسترات  ت یاولو اگرچه    کنند.  برداریراستای منافع خود بهره

هژمونی   یریگ شکلمخالفت با  هاآنمنطقه با یکدیگر متفاوت است اما وجه اشتراک اکثر 

آسیا   یامنطقه  اتحادیه کشورهای جنوب شرقی  راستا  در همین  ده  1چین است.    )شامل 

اصلی  سال  عضو  در  ایندو  آنآسه  اندازچشم»  2019(  حفظ  -در  هدف  با  را  پاسیفیک« 

امور   در  اتحادیه  این  در    یامنطقه »مرکزیت«  اخیراً  نیز  بریتانیا  خارجه  وزیر  کرد.  اعالم 

در منطقه و سهم اساسی    آنآسهشور »مرکزیت  بیان کرده است که این ک   2022سپتامبر  

 ,Cleverly)   شناسد.«پاسفیک[ را به رسمیت می  -در ایندوآن در صلح، رفاه و امنیت ] 

برخی  (.  2022 حال  همین  و    یافرامنطقه  یهاقدرت در  اروپایی  کشورهای  جمله  از 

مشخص در  یک و سیاستی را منتشر و رویکرد خود را به طور  ژآمریکا نیز اسناد استرات

رای قلمروهای فراسرمینی در  . به عنوان مثال فرانسه که دااندکردهقبال این منطقه تشریح  

شروع کرد. همچنین آلمان و هلند در    2018پاسیفیک است این روند را در سال  -ندوای

در    2020سال   نیز  آمریکا  نهادند.  گام  مسیر  همین  و    (2017)ی  مل  ت یامن  یاستراتژدر 

م  استراتژی رقابت    (2018)ی  لدفاع  »بازگشت  اشاره    یهاقدرتبه  در .  کندیمبزرگ« 

ب  اسناد تهدید  مذکور  اشاره    یهاقدرته  آمریکا  رفاه  و  امنیت  علیه  بر  نظرطلب  تجدید 

به    ه یو روس  یاسیو س  یفن  ،یاقتصاد  ب ی رق  کیبه عنوان    ن،یچشده است. در این میان  

نظام  کیعنوان   است قدرت  شده  مطرح  همچون  حال  .  ی  عواملی  به  توجه  با  که  آن 

ایند منطقه  به  روسیه  و  چین  جغرافیایی  جمعیت  -ومجاوت  کشورها،  تراکم  پاسفیک، 

ماالگا و سوندا و همچنین حضور   مانند تنگه  یکاستراتژ  یهاآبراه، وجود  2فراوان منطقه

شده است که    رفتهیپذ  ت ی واقع  ن یا  یجنوبکرهاقتصادهای بزرگ مانند چین، هند، ژاپن و  

 
1 Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) 

و   یاره یجزشبه، یا قاره کشور  36منطقه جهان است. این ناحیه  ن یترتیپرجمعو  نیترمتنوعپاسیفیک -ایندو 2

 .میلیارد نفر جمعیت را در خود جای داده است 3که بیش از  شودیمرا شامل  یریالجزامجمع
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 -نااا  یا گاااا یجا

در  کیفیپاسااااااا

  یااج  یاساااتا  

-2015) ایاااااانیبت

2022) 

.  است کیفیاسپ-ندویبه ا  آتالنتیک-جهانی در حال انتقال از یورو قدرت مرکز ثقل موازنه

ایندو منطقه  فوق  عوامل  بر  رشد    -افزون  در  سوم  دو  با  برابر  حدوداً  سهمی  پاسفیک 

دارد.   جهانی  این  اقتصاد  بر  ایندو   60عالوه  طریق  از  جهان  دریایی  تجارت    -درصد 

انجام   لذا  شودی مپاسفیک  ا  ت ی امن.  تجارت   یبرا  یاز ینشیپ  پاسیفیک-یندودر   رونق 

و    المندبباب)یی  ایدر  یها یورود  نیترمهم  2مطابق نقشه    ،شودیم  ی نیز محسوب جهان

 . اندشدهواقع  منطقه نیف ااطرا( در 1تنگه ماالکا 

لذا بریتانیا نیز به فکر گسترش نفوذ خود در این ناحیه استراتژیک است. حال آن که با   

را    پاسیفیک-خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، محافل سیاسی این کشور حضور در ایندو

امنیتی   روابط  توسعه  برای  مغتنم  در   –فرصتی  استراتژیک  نقاط  سایر  با  اقتصادی خود 

ایندو  . در همیندانندیمجهان   با منطقه  از طریق مشارکت  بریتانیا  پاسفیک    -چارچوب 

درصدد احیای مجدد جایگاه خود به عنوان »بریتانیای جهانی« است. اصطالح »بریتانیای 

ه طور مکرر در محافل سیاسی این کشور بدون این که اهداف جهانی« پس از برگزیت ب

تکرار    ی هات ی اولو و   گردد  تعیین  تا  شدیمآن  سال    که نیا.  سند   2021در  قالب  در 

 یکپارچه« به شکل مدون مطرح شد.  یبررس»

خارجی    سیاست  بُعد  ا  ای تانیبراز  خروج  از  اروپا،    ز پس  تغاتحادیه  دنبال   رییبه 

د  کیاستراتژ  یریگ جهت  مناطق  به  اروپا  از  است بود   جهان  گریخود  میان   .ه  این   در 

زم  پاسیفیک-ایندو عنوان  است  شدشناخته  ی  دیجد  یباز  نیبه  بره  دارد  ایتان یکه   قصد 

از   توجهی  قابل  استراتژبخشی  آ  کیوزن  در  را  آن  المللنیبنظام    ندهیخود  استوار    بر 

رو بررسی  ضرورت  و  اهمیت  فوق  نکات  به  عنایت  با  منطقه  سازد.  در  بریتانیا  یکرد 

نیست.  -ایندو بدین منظور مقاله حاضر این پرسش را مطرح    پاسفیک بر کسی پوشیده 

جدید بریتانیا دارد؟ و بریتانیا چه    ی ژاسترات  پاسیفیک چه جایگاهی در-که ایندو  کندیم

این منطقه دارد؟ در پاسخ استدالل شده است که با توجه به  دالیلی برای خیز به سوی  

تغییر کرده و صحنه    الملل نیبور چین و روسیه تجدیدنظرطلب، روند حاکم بر نظام  ظه

میان   رقابت  ایندوز ب  یهاقدرتاصلی  منطقه  به  نزدیک  آینده  در  منتقل  -رگ  پاسیفیک 

استراتژی خود را    المللنیبنظام  خواهد شد. بریتانیا نیز متناسب با تغییر روند حاکم بر  

 
1 Bal al Mandeb and the Malacca Strait 
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قل ایفا نماید. تالش دارد که در سطح منطقه نقشی فعال و مست  در این منطقه تغییر داده و

ایندو از منطقه  ابتدا چارچوبی مفهومی  این دیدگاه  از پاسفیک    -برای ترشیح  با استفاده 

افزایش اهمیت  ی ژئوپلیتیک جهانی« ارائه خواهد شد و سپس با توجه به  ئ»ساختار فضا

اتحادیه اروپا و آمریکا به    رویکردبزرگ    یهاقدرتپاسفیک در سیاست خارجی    -ایندو

در پایان نیز رویکرد بریتانیا و دالیل    شودیمعنوان متحد بریتانیا به طور مختصر بررسی  

 پاسفیک بررسی شده است.  -خیز آن به سوی ایندو

 پاسفیک در ساختار فضائی ژئوپلیتیک جهانی -چارچوب مفهومی: ایندو. 1

میان   خار  گرانلیتحلدر  سیاست  دامنحوزه  مورد  در  ایندوجی  منطقه  جغرافیایی    -ه 

که    یهاییایپو ای فهم ماهیت این منطقه و  پاسفیک اجماع نظر وجود ندارد. از این رو بر

است.    رسدیمبه نظر  ؛ ارائه یک چارچوب مفهومی ضروری  ردیگ یمدر بستر آن شکل  

پلیتیکی  پاسفیک در پژوهش حاضر در قالب یک نگرش ژئو   -بدین منظور مفهوم ایندو

ژئوپلیتیک جهانی«   »ساختار فضائی  بر  »ساختار    یبندمفصلمبتنی  از  منظور  است.  شده 

آرایش و نظم ژئوپلیتیکی حاکم بر جهان است  بر  که    فضائی ژئوپلیتیک جهانی«  عالوه 

نفوذ و الگوی توزیع قدرت در قالب موزائیک    یهازهحوچینش اجزا در کنار یکدیگر،  

نیز   اکثر ژئوپلیسینکندیمتببین  جغرافیایی جهان را  های کالسیک موزائیک جغرافیایی  . 

صورت   به  را  جهان«  ژئوپلیتیکی  »ساختار  دیگر  عبارت  به  و  نظر   کپارچهیجهان  در 

مثال  اندگرفته عنوان  به  »دولت   توانیم.  راتزلبه  بزرگ«  مکیندر،  های  »جزیره جهانی«   ،

اسپایکمییگرامنطقه »کالن   »ریملند«  هاوسهوفر،  »من«  و  ماهان  دریایی«  »قدرت  طقه ن، 

 (. 140-135: 1385، ای نحافظتصمیم« دوسورسکی اشاره کرد ) 

به   پردازانهینظراما    بلکه  یکپارچه  کامالً  به صورت  نه  را  ژئوپلیتیکی  فضاهای  معاصر 

اما به شکلی پ مانند یعنی در ارتباط با یکدیگر تشریح  صورت مجزا  . برای  اندکردهازل 

به نظریه باری بوزان به عنوان یکی از اندیشمندان شناخته    توانیمبحث  شدن    ترروشن

معاصر دارد   هانیسیژئوپلاشاره کرد. وی منطقی مشابه با    المللنیبدر رشته روابط    ترشده

امنیتی   »مجموعه  نظریه  قالب  در  برای  یامنطقهو  را  استقالل  از  سطحی    ی هاییایپو « 

قائ جهان  مختلف  نواحی  در  برنامنیتی  »سوئل  همین چارچوب  در  است.  کوهن« ل  ارد 

نیز   آمریکایی  معاصر  هم  فرضشیپ جغرافیدان  از  مبنای  بر  را  و  نظری خود  گسیختگی 
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-2015) ایاااااانیبت

2022) 

چندپارچگی فضای ژئواستراتژیک جهانی بنا ساخته است. کوهن در نظریه خود با عنوان 

ک جهانی  وپلیتیکه ژئ  کندیم»ساختار فضائی ژئوپلیتیک جهانی« در قالب یک تمثیل بیان  

متداد زوایای  شیشه یکپارچه نیست؛ بلکه مانند یک الماس است که در ا تکههمچون یک 

. کوهن الماس ژئوپلیتیکی مد نظر خود را ابدییمآن مرزهای ژئوپلیتیکی متنوعی تکوین  

سیستم ژئوپلیتیک جهانی   1در قالب نقشه زیر به تصویر کشیده است. با توجه به نقشه  

ا  از  در  متشکل  و  پیچیده  نمودار    دهیتنهم جزایی  به شرح  شامل چهار جزء  که    1است 

 است. 

 

 : ساختار فضایی سیستم ژئوپلیتیک جهانی1ه نقش

 
 (8: 1391)کوهن به نقل از اعظمی و همکاران، 
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 : ساختار ژئوپلیتیک جهانی از دید کوهن1نمودار 

 
 ( 99-84: 1387منبع: )کوهن: 

؛ نوعی سلسله مراتب میان چهار سطح مطرح  شودیموق مشاهده  چنان که در نمودار ف

ژئواستراتژیک   یهاحوزهآفرینی شده توسط کوهن وجود دارد. با توجه به اهمیت و نقش

که سطح باالتر یعنی همان    دهندیمدر فضای جغرافیای جهانی بازیگران قدرتمند ترجیح  

نوعی تعامل میان  . با این وجود  ندکنانتخاب    یگرکنشژئواستراتژیک را برای    یها حوزه

باعث   که  دارد  وجود  نیز  مختلف  فضای    یها ساخت   یریگ شکلسطوح  در  تعاملی 

این  شودیمژئوپلیتیک جهانی   از طریق  انسان، پول،   یهاساخت .  تعاملی کاال، خدمات، 

دانش،   مبادله  هاارزشپیام،  ابزارها  و  ژئوپلیتیک  شوندیم، عقاید  در عین حال ساخت   .

بزرگ تالش دارند    یها قدرت و نفوذی نیز دارد به این معنا که    انی ماهیت گسترشیجه

که بر فضای جغرافیای جهانی در سطوح مختلف غلبه پیدا کنند. این امر در گذشته بیشتر  



109 

 

 

 

 

 -نااا  یا گاااا یجا

در  کیفیپاسااااااا

  یااج  یاساااتا  

-2015) ایاااااانیبت

2022) 

انجام   اشغالگری  و  نظامی  ابزار  از  استفاده  نفوذ    شدیمبا  و  معاصر حضو  جهان  در  اما 

رهای مختلف از سرمایه و کاال و خدمات و ابزا  هاروشاز  بزرگ با استفاده    یهاقدرت

و   فرهنگ  و  تکنولوژی  و  تاسیسات  و  تسلیحات  تا   ردیپذیمصورت    ونقلحملگرفته 

بنابراین ساخت ژئوپلیتیک جهان کنونی در عین حال که  202-198:  1385نیا،  )حافظ  .)

ن  ت. با توجه به ایسلسه مراتبی است دارای ماهیت تعاملی و گسترشی )نفوذ( نیز هس

ایندو  حوزه  بودن(  گسترشی  و  بودن  تعاملی  بودن،  مراتبی  )سلسله  گانه  سه    -عناصر 

به یکی از   فضاهای رقابت    نیترمهمپاسفیک به عنوان یک قلمرو ژئواستراتژیک تبدیل 

 بزرگ شده است.  یهاقدرتمیان 

سطح باالترین  جهانی«  ژئوپلیتیک  »سیستم  مراتب  سلسله  ژئو »   در  ک« استراتژی حوزه 

از جهان هستند که برای تاثیرگذاری در سطح جهانی به    ییهابخش  هاحوزهاست. این  

برای   و  بوده  بزرگ  کافی  هستند.    نیتأماندازه  مهم  بسیار  کشورها  ژئواستراتژیک  نیاز 

و    ی هاحوزهکوهن   بحری  بری،  قلمرو  سه  به  را  تقسیم   -یاقارهاستراتژیک  دریایی 

یی بر مبنای تجارت و حمل و نقل دریایی شکل گرفته و ژیک دریاو استرات. قلمرکندیم

از مناطق ژئوپلیتیکی خُردتری به شرح زیر تشکیل   این قلمرو  ماهیتی برونگرایانه دارد. 

آمریکای   نفتا(،  )حوزه  شمالی  آمریکای  مرکزی(،  و  جنوبی  )غربی،  اروپا  است:  شده 

کره و ...(، آفریقای جنوب    سترالیا،)ژاپن، اجنوبی، حوزه کارائیب، حوزه آسیای ساحلی  

روسیه   نام  با  که  است  روسیه(  و  )چین  اوراسیا  شامل  بری  استراتژیک  قلمرو  صحرا. 

. فقدان دسترسی دریایی به منابع جهانی، ماهیت خودکفایی  شودیمهارتلندی نیز شناخته  

بسته و  سیاسی    یهانظام   یریگ شکلاقتصادی و ورود دیر هنگام به عصر صنعتی منجر به  

ژئوپلیتیکی   منطقه  سطح  در  قلمرو  این  است.  شده  بری  قلمرو  در  درونگرایانه  ماهیت 

 1شامل دو ناحیه هارتلند )روسیه( و شرق آسیا )چین و مغولستان( است. مطابق نقشه  

میانمار جز    یهابخش تایلند و  کامبوج،  ویتنام،  آسیا شامل سواحل چین،  ساحلی شرق 

که مطابق نمودار فوق در سطح سوم ساختار فضائی    شوندیممحسوب    یادروازهمناطق  

کته قابل ذکر این است که قلمروهای دریایی به واسطه  ن . رندیگ یمژئوپلیتیک جهانی قرار 

به   از سهولت    یهاآبسواحل گسترده و دسترسی  آزاد و عدم وجود موانع جغرافیایی 

سود   جهان  مناطق  سایر  با  بستریبرندیمارتباط  چنین  در  افزایش    .  و  مهاجرت  یافته 
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منطقه   در  زبانی  و  فرهنگی  نژادی،  تنوع  فرآیند  شودیمموجب  همچنین  مناطق  این   .

 . کنندیمتخصصی شدن اقتصاد را با سرعت بیشتری طی 

توضیحات به  عنایت  منط   با  ایندوقفوق  ژئواستراتژیک  -ه  یک حوزه    -یاقاره  پاسفیک 

آسیا  دریایی است  ژئوپلیتیک  مناطق  آفریقای  که شامل  فارس،  جنوب  ی ساحلی، خلیج 

در   شمالی  آمریکای  ساحلی  نواحی  آفریقا(،  )شاخ  و  مصحرا  آرام  اقیانوس  جاورت 

ست. این منطقه  از سواحل روسیه در شرق دور ا  ییهاقسمت مهمی از چین و    یهابخش

این منطقه در دل خود نواحی   1در نقشه زیر به تصویر در آمده است. با ارجاع به نقشه  

 و مناطق فشار را جای داده است یاوازهرد

 پاسفیک -: منطقه ایندو2نقشه 

 
Source: (GIGA, 2022) 

 

 پاسفیک -رویکرد اتحادیه اروپا و آمریکا در ایندو. 2

ایندو منطقه  اهمیت  در سیاست خارجی    -ارتقاء  به صورت    یها قدرتپاسفیک  بزرگ 

یر بوده است. در چنین بستری توجه  مجزا رخ نداده بلکه مبتنی بر یک روند جهانی فراگ 
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  -درک صحیح راهبرد بریتانیا در ایندو رونیاب شده است. از بریتانیا نیز به این منطقه جل

به رویکرد اتحادیه اورپا و آمریکا در این منطقه بهتر نمایان خواهد    ینگاهمینپاسفیک با  

کشور با  باالیی  سطح  دوجانبه  روابط  اروپا  اتحادیه  اعضای  ایندوشد.  منطقه   -های 

اتحادیه   این  اعضای  رفته  هم  روی  دارند.  و    40پاسفیک  استراتژیک  مشارکت  برنامه 

. عالوه بر این اعضای  اندکردهبرقرار    ا کشورها منطقهبرنامه دیالوگ دوجانبه ب  60حدود  

دفاعی منظم  گفتگوهای  دارای  آلمان  و  فرانسه  مانند  اروپا  اتحادیه  با    -مهم  امنیتی 

 و حتی چین هستند  ی جنوبکرهمانند استرالیا، هند، اندونزی، ژاپن، سنگاپور،    کشورهایی

(Brattberg and Le Corre, 2019: 10  )  شکل به  اروپا  اتحادیه  با  همچنین  چندجانبه 

از    آنآسه( در ارتباط است. اتحادیه اروپا و  آنآسهمجمع کشورهای جنوب شرقی آسیا )

گفتگو«  1977سال   »شریک  تعامل  ا  ب  1در سطح  از سال    اندداشتهیکدیگر  به   2020که 

 (. EEAS, 2021) ارتقا یافته است  2سطح »شراکت راهبردی« 

اروپا   اتحادیه  رسمی  اسناد  راستا  همین  ایندودر  اهمیت  ارتقا  بر  صحه    -نیز  پاسفیک 

عنوان  تحت  اروپا  امنیتی  و  خارجی  سیاست  سند  در  مثال  عنوان  به  است.  گذاشته 

اقمشتر  اندازچشم» اروپای  ک،  مشترک: یک  که    2016در سال    3« تریقو دام  است  آمده 

نیاز  تنش در آسیا در حال افزایش است. این در حالی است که ثبات و امینت در آسیا پیش

پاسفیک    -زیر را در ارتباط با ایندو  یهاهیتوصدر این سند    هاییاروپارفاه در اروپا است  

ی، گسترش مشارکت با ژاپن،  ادی و ارتقا نقش امنیت: تعمیق دیپلماسی اقتصاندکردهمطرح 

پیگیری سیاست عدم اشاعه    یجنوبکره اندونزی،  آزادی    یاهستهو  کره،  در شبه جزیره 

برخی    زیآممسالمت   وفصلحلدریانوردی،   در  دمکراتیک  گذار  دریایی،  اختالفات 

 (.  EU, 2016: 73-74) کشورها از جمله میانمار

آمریکا به حدی است که کاخ سفید در   پاسفیک برای -قه ایندواز سوی دیگر اهمیت منط

ایند در  متحده  ایاالت  »راهبرد  عنوان  تحت  به    4پاسفیک«   -وسندی  صراحتاً  را  آمریکا 

سخنان جو بایدن در نشست سران   پاسفیکی معرفی کرده است.  -عنوان یک قدرت ایندو

ه »سرنوشت هریک  اشته بود ک وی بیان د  دهدیمدیدگاه را به خوبی نشان    اینکواد علت  

 
1 Dialogue Partner 
2 Strategic Partner 
3 Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe 
4 Indo-Pacific Strategy of The United States 
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باز در    پاسفیک آزاد و  -ما و در واقع کل جهان به پویایی و شکوفایی ایندو   یها ملت از  

دارد.«  روشیپ  یهادهه در (  Biden, 2021)   بستگی  را  متحده  ایاالت  راهبرد  سند  این 

»ایندو عنوان  تحت  باز«  -منطقه  و  آزاد  راهبرد  کندیممعرفی    1پاسفیک  این  اساس    بر 

متع را  خود  ارتباطات  واشنگتن  از  حمایت  به  و  یامنطقههد  تجارت  ،  یگذارهیسرما، 

ایندو در  رفاه  و  امنیت  همچنین  و  چندجانبه  و  جانبه  دو  مشارکت  پاسفیک    -تعمیق 

ایجاد  داندیم درصدد  همچنین  واشنگتن  در   یهاخانهسفارتو    هایکنسولگر.  جدید 

منطقه این  نظامی  کشورهای  لحاظ  به  حضور    است.  گسترش  به  گارد  نیز  همکاری  و 

و   استقرار  آموزش  مشاوره،  منظور  به  آمریکا  ایندو  یساز ت یظرفساحلی  جزایر    -در 

رهبری   از  حمایت  است.  شده  تاکید  رابطه   یامنطقهپاسفیک  دادن  شکل  و  هند 

به    2ویت کوادواشنگتن در منطقه است. تق  یهااست یساستراتژیک یا این کشور از دیگر  

  ی هات ی اولو برتر و همچنین گسترش روابط با ژاپن از دیگر    یامنطقهیک گروه  عنوان  

 ( The White House, 2022: 14-17) پاسفیک است -امریکا در ایندو

 پاسفیک -یک بریتانیا در ایندوژ روند استرات. 3

در   یکیتیژئ  وپل  بس  تر  کی   ب  ه عن  وان    ای   تانیمدرن بر  خیبار در تار  نیاول  پاسیفیک-ایندو

 کی    ای   تانی، وزارت دف  اع بر1965مورد بحث ق  رار گرف  ت. در س  ال    1960  دههاواسط  

 نیا .(Patalano, 2021: 17) کرد منتشر پاسیفیک-ایندو ی اختصاصی برای منطقهاستراتژ

 ش  دیم ین   یبشیپ در آین  ده نیچ    ظه  وربر حفظ توازن قوا در برابر آنچه ک  ه ی  تراتژسا

و ت  رک   1968در س  ال    3از ش  رق س  وئز  ای   نتایح  ال، ب  ا خ  روج بر  نی   با ا  متمرکز بود.

ب  ه  ای   تانیبر در واق  ع ش  د. ی لغو استراتژی این خود در سنگاپور و مالز  ینظام  یهاگاهیپا

 ریظه  ور اتح  اد جم  اهبه دلیل ضعف اقتصادی پس از جن  گ جه  انی دوم و مرور زمان  

یی  ر غت  آمریک  ا  یناتو به رهب  ر  ئتالفا  ت یمحور  ی باغرب  یاروپا  ت یامن  سمت به  ی  شورو

در حاش  یه ق  رار   ای   تانیبر  بع  دی  یهادولت توسط  پاسفیک    -ی داد و منطقه ایندوژاسترات

غربی دیگ  ر ب  ه   یهادولت   ز، بریتانیا مانند بسیاری اکمیوست یبدر دهه اول قرن    گرفت.

 
1 Free and Open Indo-Pacific (FOIP) 
2 Quadrilateral Security Dialogue 

مستعمرات بریتانیا که در جنوب شرقی آسیا، خاورمیانه و اقیانوس آرام قرار داشتند به عنوان شرق سوئز معروف   3

 بودند.
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پاسیفیک تمایل یافت.   -دیکتر با اقتصادهای نوظهور منطقه ایندوزایجاد روابط اقتصادی ن

و ب  ه دنب  ال آن  2008س  ال  یجه  ان یم  ال بح  ران این روابط ب  هایجاد برای    نقطه عطف

 یگذارهیس  رمارا به   ایتانیبر  دادهایرو  نیا  که  گرددیبرم  ایتانیبر  یاقتصاد  اضت یر  است یس

 س  وق داد  خ  ود  مج  دد اقتص  اد  یای   اح  یتالش برا  و  شرق آسیانوظهور    یتصادهااق  در

(Pant & Milford: 2021: 6 .)یوجود داشت که مرکز ثقل اقتصاد رک د نیدر آن زمان ا 

ب  ود ک  ه ارزش   یانقط  ه  2008  یدر واقع، بحران مال  .به سمت شرق است   رییدر حال تغ

اروپ  ا  هی   اتحاد از صادرات ای  ن کش  ور ب  هاروپا  هیاتحادریغ یبا کشورها  ایتانیتجارت بر

 از سوی دیگر سیاست ریاضت اقتصادی منجر به تثبی  ت رواب  ط اقتص  ادی  پیشی گرفت.

ب  ه   نیچ     یدولت     یهاش  رکت بریتانیا و چین شد. در این بره  ه لن  دن اج  ازه دسترس  ی  

بریتانیا را صادر کند. تمایل بریتانیا برای ارتباط بیشتر با چ  ین   یاتیح  یمل  یهارساخت یز

وزیر دارایی وقت بریتانیا جرج آزب  رن در  2015و کشورهای شرق آسیا با سخنرانی سال 

ای در چین تجلی یافت ک  ه ط  ی آن او تمای  ل خ  ود را ب  رای بورس اوراق بهادار شانگه

 (.Bromund, 2022: 3) الم کرد»ایجاد یک دهه طالیی روابط بریتانیا و چین« اع

 یاس  تراتژبرگش  ت. زی  را    2010برای بررسی نگاه امنیتی بریتانیا به منطقه باید ب  ه ده  ه  

 کنن  دهمنعکس  یاس  تراتژ  نی   . ااس  ت   ایتانیبر  یتیامن  یبررس  نیاول  2010سال    یمل  ت یامن

تهدی  دات  یبن  دت یاولو که با  است  کمیوست یبدهه اول قرن امنیتی این کشور در تجربه  

و   خوردهشکس  ت   یاز کش  ورها  یخط  رات ناش     ،یالملل   نیب  سمیترور  مختلف از جمله

ده  ه آین  ده را ب  ر مبن  ای  اندازچشم در عراق و افغانستان  جنگاز    ییهادرسشکننده، و  

ب  زرگ   یهابا ظهور مجدد رقابت ق  درت  یداخل  ت یو امن  یالمللنیب  ت یابل امنارتباط متق

 قی   رقاب  ت را عم  دتاً از طر  نی   ب  زرگ ا  یهاق  درت  ر ش  د.آشکارت  2010در طول دهه  

 ،یبری)گس  ترش اطالع  ات نادرس  ت، انج  ام حم  الت س  ا  یمنطقه خاکستر  یهات یفعال

 اس  ت  ینظ  ام یری   آس  تانه درگ ک  ه کمت  ر از  هنددی( انجام مرهیو غ  یشرکت در برانداز

(Watkins and Jessett CBE, 2021: 2-3). 

 یروشیپ    داتی   ک  ه تهد  ده  دینش  ان م  2015در س  ال    یمل     ت یامن  یاستراتژ  یابیارز 

به بع  د  2010خارج از کشور و منافع خارج از آن، از سال   یهانیاز جمله سرزم  ا،یتانیبر

ی امنیت ملی بریتانیا در س  ال استراتژدر    است.  افتهی  شیافزا  یدگ یچیتنوع و پ  اس،یدر مق
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س  ال   یبررس     اگرچ  ه در  .برجسته شده است سه تهدید روسیه، داعش و سایبری    2015

بخش »متحدان، شرکا و تعام  ل   ذیل  اما  شده است اشاره    هیانوسیاق-ایآس  ت یبه اهم  2015

لمن  افع، مش  ترک ا  یدر مورد اروپا، کشورها  ییهاو تنها پس از بخش  قرار گرفته  «یجهان

 ق  ایآفر  یجنوب صحرا  یکشورها  نیو همچن  قایو شمال آفر  انهیپنج چشم، خاورماتحاد  

 -ایندومنطقه  در  قابل توجه«    یاقتصاد  یهابه »فرصت   یاستراتژ  نیا  در  .ه است قرار گرفت

ب  ر   یمبتن     یالمللنیو اعتبار نظم ب  یکپارچگیقابل توجه آن بر    ری»تأث  نیو همچنپاسفیک  

شده است اما همچنان در اولویت امنیت ملی بریتانیا ق  رار ن  دارد؛ اشاره    ندهیدر آ  ن«یقوان

کن  د و در  ت یرا تقو  ینیچ یگذارهیسرما انیلندن در تالش بود تا جر  ،2015همچین در  

 :Hemmings, 2021)  داشت  نیبر قوان یمبتن  یالمللنیب  ستمیس ت یدر تقو  یحال سع نیع

ب  ه ط  ور قاب  ل   2015  کیاس  تراتژ  یت   یو امن  یاعدف     یپس از بررس  با این حال جهان(  2

از   خ  روج  ک  رده اس  ت.  ریی   تغ  زنی     ای   تانیبر  گاهیجا  و به تبع آن  کرده است   رییتغ  یتوجه

 اس  ت یس  یهاجنب  هاز    یاریدر بس     یب  ازنگر  یمنحصر به فرد ب  را  یاروپا فرصت  هیاتحاد

ت  ر ف  راهم ورد ینگ  اه نیموجود و همچن     یهااتحادبر    هیبا تک  بریتانیا  یو خارج  یداخل

 .کرده است 

 لیسه دل  کند،یمنتشر م  کباریرا هر پنج سال    دیجد  یاسناد استراتژ  معموالً  ایتانیبردولت  

اروپا را ت  رک  هیاتحاد  ایتانیبر  نکهیاول ا:  دارند  یاژهیو  ت یاهم  جدیدوجود دارد که اسناد  

منتشر شد  2015در سال   ت،یقبل از برگز  یاسناد راهبرد  نیکه آخر  یکرده است، در حال

 نیچ   آمریکا و در درجه اول  و بزرگ یهاقدرتدوم، رقابت  نداشت. یچندان  رهنمودو  

به سرعت در حال   یدر حوزه فناور  ژهیواست. سوم، جهان به    شیدر حال افزا  هیروس  -

 یجه  ان یعنی »بریتانیای ایتانیبر دیجد یکسند استراتژ( Aronsson, 2021: 1) است  رییتغ

ب  ه اختص  ار   1ی«خ  ارج  است یدفاع، توسعه و س  ت،یامن  کپارچهی  یبررس:  یدر عصر رقابت

ف اه  دا یک  ی ازاس  ت.   ارائه شده در این مقاله  یهالیتحلی  منبع اصل»بررسی یکپارچه«  

بریتانی  ا اس  ت. س  ند م  ذکور   ی و اقتص  ادیدف  اع  رواب  طمج  دد    میتنظ   اصلی این سند  

جداگانه و خاص در مورد ه  ر  یهایانتشار بررس ی مبتنی برقبل  هیاز رو  رییتغ  دهندهنشان

ی  ا ت  ا س  ال تانیبر  یالمللنیب  است یو س  یمل  ت یاز امن  یجامع  انیب  این سند  است.موضوع  

 
1 Global Britain in a Competitive Age: The Integrated Review of Security, Defence, Development 

and Foreign Policy 
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-2015) ایاااااانیبت

2022) 

 یبررس     نیتربزرگ»  سند  نی، ابریتانیا  ریوزنخست   جانسون  سیبه گفته بور  است.  2025

 جن  گ س  رد« اس  ت   انی   از پاپ  س    ای   تانیبر  و توس  عه  یت   یامن  ،یدف  اع  ،یخارج  است یس

(Johnson, 2020 .)در  کپارچهی یبررسر تائید سخن جانسون شایان ذکر است که سند د

و   ترقی   دقه  داف خ  ود  در ا  ،2015و    2010  یهاسالدر    یمل  ت یامن  یبا استراتژ  سهیمقا

 یهان  هیهز  یدرص  د  0.7برجس  ته از جمل  ه ک  اهش    رییچند تغ  و شامل  است   ترگسترده

 ،یاهسته یهاسالح  ایبر  کالهک  رکنندهیغافلگ  شیافزا  ،یالمللنیب  یهاکمک  یدولت برا

 یبررس   س  ند    .اس  ت   المنافعمش  ترک و    امورخارج  هو    یالمللنیبو ادغام وزارت توسعه  

علم و   قیاز طر  کیاستراتژ  ت یحفظ مز: الف(  کندیم  نییرا تع  یچهار هدف کل  کپارچهی

ی المللنیب  است یو س  یمل  ت یامن  ریناپذییجداعنصر    کیگنجاندن آن به عنوان  ی و  فناور

 ت ی   تقو   یبرا  متحدینبا    یهمکارو    ندهیآ  یالمللنیب  ادزآشکل دادن به نظم  بریتانیا. ب(  

و دفاع در داخل و خارج   ت یامن  ت یتقو . ج(  یالمللنیب  یو هنجارها  نیمجدد نهادها، قوان

و خ  ارج از کش  ور،   داخ  لدر    یریپ  ذانعطاف  جادیاین. د(  با متحد  یهمکار  و  از کشور

و واک  نش ب  ه خط  رات مختل  ف از   یس  ازآماده  ،یریشگیپ  ،ینیبشیپ  یبرا  ییتوانا  بهبود

 ی.بریتا حمالت سا دیشد  یجو   طیشرا

 یکپارچه ی بررسی استراتژ عناصر چهارگانه : 2نمودار 

 
Source: (HM House, 2021: 30) 
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را   بریتانی  ا  دولت   یالمللنیب  است یو س  یمل  ت یامن  یاهداف کل  کپارچهی  یبررسی  استراتژ

 در این نوشتار بعد امنیتی بررسی یکپارچه مدنظر است.  .کندیم نییتع 2025تا سال 

 پاسیفیک بریتانیا -ایندو ز خی. 3-1

از زم  ان   بریتانی  ا  کاستراتژی  اندازچشمدر    رییتغ  نیترمهماز    یحاک   سند بررسی یکپارچه

از آن ف ه  دک  ه  اس  ت  کیفیپاس    -ن  دویا منطق  ه به سمت   ز«ی»خی  عنیجنگ سرد    انیپا

هند و   انوسیحضور در اق  نیترکپارچهیو    نیتربا گسترده  ییاروپا  کیبه »شر  شدنلیتبد

ب  ار  63آرام مجموع  اً  انوسی   اقو    هنداقیانوس    نیچاز    این سندآرام« است. در    انوسیاق

آرام نماد  انوسیهند و اقاقیانوس  به منطقه    ایتانیبر  مابریاعزام ناو هواپ  .نام برده شده است 

در جدیدترین اظهار نظر مقامات بریتانیا در   است.توجه نوین بریتانیا به این منطقه    یلاص

در س  نگاپور اع  الم   2022پاسفیک جیمر کلِورلی وزیر خارجه در س  پتامبر    -مورد ایندو

پاسفیک از جایگاهی کانونی برای ما برخوردار است... این منطقه اهمیتی   -کرد که »ایندو

 جوام  ع ب  از دارد.«د م  ا، امنی  ت م  ا و آم  ال م  ا ب  رای حمای  ت از  راهبردی برای اقتص  ا

(Cleverly, 2022 .)بریتانیا در حال حاضر با نیوزیلند، استرالیا، سنگاپور، ویتنام،  همچنین

نیز  یجنوبکرهجنوبی و ژاپن موافقتنامه تجارت آزاد امضاء کرده است و با اندونزی و  کره

 د.دار 1»موافقنامه مشارکت دوجانبه«

 ،کیس  ند اس  تراتژ نی   است که ا نیا کپارچهییبررسسند جامع نکته قابل توجه در مورد 

 یکه ب  را  کندیم  شنهادیپ  بلکه  کندینم  ریتفس  یاز نظر زرادخانه نظام  صرفاً  را  یقدرت مل

 «ی»ابر قدرت علم و فن  اور  کیبه    دیملت با  کی  کم،یو    ست یبه نفوذ در قرن ب  یابیدست

 -ام  ا از نظ  ر امنیت  ی منطق  ه ی  ورو(. von Busch & Palmås, 2021: 1-2) ش  ود لیتب  د

 بریتانیا قرار گرفته است. در س  ند  یهات یاولو آتالنتیک و اتحاد با ناتو همچنان در صدر  

 HM) اس  ت« حیاروپ  ا ص  ر ت ی   به امن ایتانیکه »تعهد بر شده است  انیب کپارچهی یبررس

House, 2021:4 ) که رفاه و امنیت آینده این کش  ور ب  ه  رددایم در ادامه بیانبا این حال

پاسیفیک بستگی خواهد داش  ت. در   -به تغییر و تحوالت در منطقه ایندو  یاندهیفزاطور  

ثق  ل  زجمل  ه مرک    زپاسیفیک به عنوان مح  ل تالق  ی رون  دهایی ا  -این سند منطقه ایندو

 
1 Bilateral Partnership Agreement 



117 

 

 

 

 

 -نااا  یا گاااا یجا

در  کیفیپاسااااااا

  یااج  یاساااتا  

-2015) ایاااااانیبت

2022) 

د سیس  تمی ناش  ی از آن، تش  دی  یه  اچالشو    هافرص  ت اقتصادی جهان، ظهور چین و  

ایش ن  اامنی ز، افیالمللنیبنظم    شدنتکهتکهرگ بین آمریکا و چین،  زب  یهاقدرترقابت  

 & Storeyی و تغییرات آب و هوایی معرفی شده است )ژدریایی، تغییرات سریع تکنولو 

Thi Ha, 2021: 1.) 

از   یک   ب  ه عن  وان ی  1پاسیفیک«  -مفهومی تحت عنوان »خیز ایندو  هامولفهبر اساس این   

بریتانی  ای جه  انی   یه  ازهیانگکه نقش مهمی در تحقق    است   مطرح شده  ریمحو   نکات

و پای  دارتر از ه  ر  ترپررن  گخواهد داشت. در این چارچوب بریتانیا با ه  دف »حض  ور 

یفیک را اعالم کرده اس  ت. پاس-»خیز« به سوی منطقه ایندو  2030کشور اروپایی« تا سال  

ند تکرار ش  ده اس  ت. دول  ت بریتانی  ا منطق  ه بار در متن س  32پاسیفیک    -اصطالح ایندو

تیکی ب  ا یئ  وپلژوان موتور رشد جه  ان و مرک  ز تش  دید رقاب  ت پاسیفیک را به عن  -ایندو

چندین نقطه اشتعال بالقوه توصیف ک  رده اس  ت. ای  ن نق  اط اش  تعال اختالف  ات ارض  ی 

، یاهس  ته یهاس  الحدریای چین جنوبی و دریای چ  ین ش  رقی، گس  ترش در    نشدهحل

 سازمان یافته اس  ت  جرائمآب و هوایی و تهدیدات غیردولتی ناشی از تروریسم یرات  تغی

(Brooke-Holland, 2021: 1-2 .) 

ایده اصلی مطرح شده در سند این است که نقطه اتکای قدرت اقتصادی و امنیتی جهانی 

 پاسیفیک منتقل شده است و »بریتانیای جهانی« پس از برگزی  ت ب  ه بازاره  ای  -به ایندو

جهانی و روابط تقویت شده در این منطقه نیاز دارد. از این رو بریتانی  ا خواه  ان »تعام  ل 

« مانن  د چ  ین، هن  د و یامنطقه  یهاقدرتیفیک است و »اهمیت  پاس  -« در ایندوترقیعم

 ,Pankaj) ش  وندیمش  ناخته ب  ه رس  میت  ای   تانیو روابط متفاوت با بر هایژگ یوبا اپن ژ

یک در منطق  ه و از روس  یه ب  ه ژمهمترین متحد اس  ترات یز به عنواناز آمریکا ن (.1 :2022

نظامی چ  ین و قاطعی  ت   یسازمدرنعنوان حادترین تهدید نام برده شده است. همچنین  

آن در منطقه یک خطر فزاینده برای منافع مل  ی بریتانی  ا ارزی  ابی ش  ده   یالمللنیبفزاینده  

ی روابط دف  اع ت یحفظ و تقو  یبرا لندنبنابراین (. Willasey-Wilsey, 2021: 62) است 

ب  ه ط  ور   .اس  ت خیز برداش  ته    پاسیفیک  -به سوی منطقه ایندو  خود با جهان  یاقتصاد  و

پاسفیک این گونه بیان شده اس  ت »م  ا در   -راهبرد بریتانیا در مورد منطقه ایندومشخص  

 
1 Indo-Pacific tilt. 
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ب  ات پاسفیک ب  ه منظ  ور حمای  ت از رف  اه مش  ترک و ث -پی تعمیق روابط با منطقه ایندو

هس  تیم. ای  ن رهیاف  ت اهمی  ت   ترمس  تحکمبا پیوندهای تجاری و دیپلماتی  ک    یامنطقه

، ویتن  ام، ان  دونزی، یجن  وبکرهمنطقه از جمله چین، هند، ژاپ  ن و همچن  ین    یهاقدرت

ب  ا  ترکی   نزد. ما در پی رواب  ط شناسدیممالزی، تایلند، سنگاپور و فیلیپین را به رسمیت 

و الحاق به »توافقنامه جامع مشارکت ترنس   آنآسهموجود مانند  منطقه از طریق نهادهای  

گف  ت ک  ه  ت  وانیمبه طور کلی (. HM Government, 2021: 3) خواهیم بود« 1پاسفیک

 ده  ه کی   ظرف حضور نظامی و اقتصادی  ت یتثبپاسفیک  -هدف بریتانیا در منطقه ایندو

 آینده است.

 کپاسیفی-وی ایندوبه س ایتانی ز برخی دالیل. 4

، نینسبت ب  ه چ     ایتانیبر  کردیرو  رییتغ  ،ت یبرگز  اقتصادی  یامدهایپمختلفی مانند    عوامل

دیک بریتانیا و آمریکا و در اولویت قراردادن این منطقه توسط آمریک  ا، اه  داف زروابط ن

 ت  الش  باع  ث   یامنطق  ه  یهاقدرتنظامی و هم چنین تقویت روابط دوجانبه با    -امنیتی

 .اندشده  پاسیفیک-ایندو  یاستراتژ کیاتخاذ   یبرا  ایتانیبر

 یتبرگز  یاقتصاد امد یپ. 4-1

. ب  ا وده است اقتصاد به  زحو با اروپا    ایتانیروابط بر  سطح  نیسازترمشکل  ت،یپس از برگز

بریتانی  ا  ،یب  ه مش  کالت اقتص  اد  19-دی   کوو  یریگ هم  هاز    یناش  یهاب یآس  شدناضافه

پانزده   یطقرار داده است.    ت یرا در اولو   پاسیفیک-ایندومنطقه  با    اقتصادیتوسعه روابط  

 ن،یچ     دنی  ا یعن  ی  به خانه چهار اقتصاد از پنج اقتصاد ب  زرگ  پاسیفیک-ایندو  ندهیسال آ

ب  ه   نیچ     همچنین ظه  ورشود.    خواهد  لیتبد  دیخر  یاز نظر برابر  یهند، ژاپن و اندونز

 ای   تانیدمدت برلنب  یاقتصاد  اندازچشم  یبرا  عنوان نخستن اقتصاد جهان تا یک دهه آینده

-این  دو یکش  ورها(. Holland, 2021: 3-Brooke) ک  رده اس  ت  دای   پ یاندهیفزا ت یاهم

درص  د از  10و  ای   تانیبر یدرص  د از تج  ارت جه  ان 17ک  ه در ح  ال حاض  ر پاس  یفیک 

را ب  ا   یقاب  ل ت  وجه  یهافرص  ت ،  دهن  دیم  لیرا تش  ک  یخ  ارج  میمس  تق  یگذارهیسرما

-این  دو منطق  ه  س  هم  شیبا توجه به اف  زا  .دهندیمئه  در حال توسعه خود ارا  یاقتصادها

درص  د در  35ب  ه  1980درصد در سال    8.9از    یجهان  یناخالص داخل  دیاز تول  پاسیفیک
 

1 Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership 
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ناخ  الص   دی   درص  د از تول  50ح  دود    2050که تا سال    شودیمزده    نی، تخم2020سال  

 یالملل   نیدرصد تجارت ب  90از    شیبشایان ذکر است که    .دهد  لیرا تشک  یجهان  یداخل

 یای   در قیاز طر ایتانیبر  ییایدرصد تجارت در  12  حدود  و  شودیانجام م  یکشت  قیاز طر

که رون  ق   ییایکشور در  کی  به عنوان  ایتانیاست که بر  ی. منطقشودیانجام م  ی چینجنوب

 ,Umio) داش  ته باش  د یادی   توجه ز یتیامن طیمح نیبه ا دیاست، با بر تجارت یآن متک

ب  ه  وستنیپ طریق از پاسیفیک -ایندوتعامل در  قیبه دنبال تعم ایتانیبر عدر واق (.1 :2021

 یگفتگ  و   کیش  ر  کی   شدن به    لیو تبد  پیمان مشارکت جامع و پیشرو ترنس پاسیفیک

 کیب  ه عن  وان ش  ر ای   تانیبر دی   جد نق  ش(. Chaudhury, 2021: 1-Roy) آسه آن اس  ت 

ناخ  الص   دی   مجم  وع تولمتشکل از ده عض  و ب  ا    یبلوک تجار  ککه یآسه آن    یگفتگو 

محس  وب   پاس  یفیک-این  دو  «زخی   در »  ینقطه عطف مهم  است دالر    ونیلیتر  2.8  یداخل

و آس  ه آن  ای   تانیبر نیروابط ب   به  دیجدنقش  نیا(. Vandermeersch, 2021: 7) شودیم

 امورخارج  ه و اقتص  اد  یدر جلس  ات وزرا  س  ازدیمرا قادر    ایتانیو بر  بخشدیم  ت یرسم

 یرا ب  را یارزش  مند یهافرص  ت  ای  ن گفتگ  و  شرکت کند. به نوبه خود اتحادیه آسه آن

 یتجار  یوندهایدر منطقه ارتباط برقرار کند، پ  یدیکل  گرانیتا با باز  کندیمفراهم    ایتانیبر

ب  ا  ژهی   ب  ه و شرفت یپ نیکند. ا لیرا تسه یجهان یهاچالشدر  یکند و همکار  ت یرا تقو 

 یسال گذشته رس  م 25مشارکت را در  کی ه آنسآبار است که  نیاول نیا  نکهیتوجه به ا

به  در منطقه ایتانینقش بر  شیاستقبال از افزا  یبرا  یمهم است، که نشانه مثبت  اریبس  کندیم

 (.Manila, 2021: 2)  است  ویژه به لحاظ اقتصادی

ه پیم  ان مش  ارکت ج  امع و پیش  رو ت  رنس پاس  یفیک الح  اق ب     یب  را  ای   تانیبر  نیهمچن

ای  ن   آغ  از ک  رد.  2021  س  الالحاق را در    یبرا  یمذاکرات رسم  درخواست داده است و

 دی   درص  د از تول  13دارد و    ت ینفر جمع  ونیلیم  500که در مجموع حدود    یتجار  پیمان

 یاقتصادها  نیاتریاز پو   ی، شامل برخدهدیمجهان را به خود اختصاص    یناخالص داخل

 یرش  د اقتص  اد یت  ور اص  لاست که به طور گسترده به عنوان مو   پاسیفیک  -ایندومنطقه  

درص  د از   8کشور عضو تنه  ا    11. در حال حاضر  شوندیمدر نظر گرفته    ندهیجهان در آ

ب  ه ص  نعت مش  ارکت    نی   ، اما الحاق ب  ه ادهندیمرا به خود اختصاص    ایتانیصادرات بر

 یب  را  دیجد  یهافرصت در حال رشد منطقه و    یبه بازارها  شتریب  یامکان دسترس  ایتانیبر
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ب  رای عض  ویت  ای   تانیبر لیتما گرید لیدل  .دهدیمخود را    یجهان  نیتأم  رهیجگسترش زن

تج  ارت  نیقوان نیدر تدو  یابرجستهنقش    خواهدیم  لندن  که  در پیمان مذکور این است 

گ  ذار نه  اد قانون  کی   عنوان  ب  ه  یکند. اکنون ک  ه س  ازمان تج  ارت جه  ان  فایا  یالمللنیب

 پاس  یفیک -پیمان مشارکت جامع و پیش  رو ت  رنسکه    رودیناکارآمد شده است، انتظار م

 اتحادی  ه  کی   عنوان  باال به  یتانداردهانامه تجارت آزاد چندجانبه با استوافق  کیعنوان  به

در س  ال   ای   تانیخروج بر  رغمیعل  ظاهر شود.  یتجار  نیمذاکره در مورد قوان  یبزرگ برا

 ،1تک  رنیپ ری   زاز جمل  ه جآرام، ا  انوسی   با اق  یارتباطات قابل توجه  شرق سوئزاز    1971

پیمان مشارکت جامع و پیشرو   یحفظ کرده است. اعضا  ایتانیبر  یایقلمرو ماوراء در  کی

 ی عض  و همگ     (و س  نگاپور  وزلن  دین  ،یکان  ادا، م  الز  ،یبرونئ  ا،یاسترال)پاسیفیک    -ترنس

، ای  ن پیم  انبه  وستنیپبنابراین (.  :1Noburn, 2021-2) هستند المنافعمشترک  یکشورها

اقتص  اد جه  ان ب  ه ط  ور   رای   ز  ؛ده  دیماز کشورها ق  رار    ایپو   یرا در قلب گروه  ایتانیبر

الح  اق  ای  ن ک  ه شودیم دهزو تخمین    متمرکز است   پاسیفیک  -ایندو  قهبر منط  یاندهیفزا

ها تعرف  ه ؛ده  د شیپوند در سال افزا اردیلیم 20را  ایتانیبر  یناخالص داخل  دیتول  تواندیم

را  ای   تانیک  اهش ده  د و بر پیم  انداخل   یبه کشورها  ایتانیدرات بردرصد از صا  99  تارا  

 & Khanد )بگ  ذار ریو تجارت نوظه  ور ت  أث عیقادر سازد بر استانداردها و مقررات صنا

Khan, 2021: 10). 

 تغییر رویکرد بریتانیا نسبت به چین . 2-4

 نیک  ه چ     ده   دیمنش  ان    یارقام رسم  است.  یو چند وجه  دهیچیپ  نیو چ  ایتانیروابط بر

آلم  ان ش  ده   نیگزیج  ا  ایتانیبر  یبازار واردات  نیبه عنوان بزرگتر  خیبار در تار  نیاول  یبرا

 66با  2018سال  یاز ابتدا ایتانیبه بر نیواردات کاال از چ  ی،آمار مل. طبق اعالم دفتراست 

 کی   است. واردات از آلمان در مدت مش  ابه    دهیپوند رس  اردیلیم  16.9به    شیدرصد افزا

 نیچ    نیروابط دوجانبه ب    با این حال، .دیپوند رس اردیلیم 12.5و به   افت یکاهش    ارمچه

ک  ه  یزم  انحت  ی (. Partington, 2021: 2) کرده است  رییتغ 2020از آغاز سال  ایتانیو بر

 
جزیتتره  جزیره آتشفشانی در جنوب اقیانوس آرام استتت. ایتتن چهتتار چهارگروهی تشکیل شده از م کرن ناجزایر پیت 1

آخرین سرزمین فرادریایی بریتانیا در اقیانوس آرام را تشکیل کرن، هندرسون، دوسی و اونو. این جزایر  اند از پیتعبارت

 .دهندمی
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رواب  ط  ی  یدوران طال کامرون دیو یآنچه دعنوان را تحت  نیچ یهایگذارهیسرما  ایتانیبر

 یجن  وب  نیچ     یای   در در  ژهیورا ب  ه  نیچ   بریتانیا در عین حال    کردیمتوصیف  دوجانبه  

جایگ  اه  یبه دنبال ارتق  ا ایتانیکه بر یی. از آنجاشناخت یم ت یبه رسم دیتهد کیعنوان  به

 ت ی   امن  دی   کلب  ه    یجن  وب  نیچ     یای   در  قیبدون مانع از طر  یخود است، دسترس  جهانی

، توازن 2020-  2019  یهاالس  نیببه طور واضح،    است.  این کشور تبدیل شده  یاقتصاد

ح  داقل در س  طح -  یتیبه منافع امن  یاز منافع اقتصاد  نیچ  نسبت به  ایتانیبر  یدر استراتژ

آنج  ایی  زبیان کرد »ا حاًیصر یروابط خارج تهی، کم2019 سالدر  کرد.  رییتغ  -کیپلماتید

 رد،ی   گ یش  کل م  ب کمونیست چینزحبر اساس منافع قاطعانه    نیچ  یخارج  است یس  که

اص  طالح   وانجام ش  ود    نیچ  نسبت به روابط با  ایتانیبر  یاستراتژنظر در  دیتجد  کی  دیاب

دادن مالحظ  ات  ت ی   خط  ر »اولو  نظ  ر ای  ن کمیت  ه زا. «را نامناسب دانست یی  دوران طال

 کی    قی   »از طر دی   با نیدر مورد چ  ایتانیبر  است یوجود دارد و س  «یمل  ت یبرامن  یاقتصاد

در  (.4Leoni :2022 ,-5) «ش  ود نیت  دوت امورخارج  ه ارزی وبه رهبر یدولتنیب ندیفرآ

درک   لی   ب  ه دل  2021در س  ال    نیبا چ  ایتانیروابط بر  «ییمجدد »دوران طال  یابیارزواقع  

از من  افع   قی   ب  ه ط  ور دق  توان  دینم  گرید  یموضوع صورت گرفته که روابط اقتصاد  نیا

اگر بریتانیا به ظهور چین پاس  خ از نظر مقامات دولتی .  باشدجدا    ایتانیتر برگسترده  یتیامن

 این کشور را بازیگری جدی در صحنه جهانی دانست. توانینمندهند، 

 یدولت     دی   تهد  نیت  ربزرگ»  نیکه چ     داردیمبیان    کپارچهی  یبررسبه همین منظور سند  

آن من  افع   ت ی   و قاطع  ینظام  ونیزاسیمدرن  همچنین  است و  «ایتانیبر  یاقتصاد  ت یامن  یبرا

در  .)HM Government, 2021: 29; 62-63( کندیم دیرا تهد پاسیفیک -ایندودر  ایتانیبر

و هش  دار   شناس  دیمبریتانیا چین را به عنوان ی  ک دول  ت اقت  دارگرا ب  ه رس  میت  واقع  

ئ  وپلتیکی در جه  ان ژآن مهمترین عام  ل  یالمللنیبایش قدرت و قاطعیت زکه اف  دهدیم

ک  ه اگرچ  ه چ  ین ی  ک چ  الش  داردیم   ان است. با این حال بررسی یکپارچ  ه بی     زامرو

ک  ه  کن  دیمبریتانیا است اما در عین حال روشن   یهاارزشسیستمی برای امنیت، رفاه و  

مینه زجمله تجارت اقتصادی و همکاری در    زبه دنبال تعامل با چین در سطوح مختلف ا

ب  ه موضوعات مهم مرب  وط  در مورد    هااست یکه س  یدر حال  تغییرات آب و هوایی است.

ب  ا ای  ن دو کش  ور  ام  ا کن  دیم جادیا ییهامتفاوت است و تنش انگیک نیکنگ و سهنگ
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ک  اهش فق  ر و بهب  ود   ،یجهان  بهداشت آب و هوا،    راتییمانند تغ  یمهم جهان  یهاچالش

رویک  رد بریتانی  ا در قب  ال  رس  دیمبه نظ  ر  .شوندیهمگرا م 19-کوویدپس از   یاقتصاد

)Roy-  ورت امک  ان و مقابل  ه در ص  ورت ل  زوم«چین این چنین است »همکاری در ص   

)Chaudhury, 2021: 3 .اس  ت یدر س یریی   تغ ت،ی   در دوران پ  س از برگزگفت  توانیم 

است که در   یالمللنیب  یدادهایاز رو  یرخ داده است که عمدتاً ناش  نیدر مورد چ  ایتانیبر

 ریی   تغ  نی   احال    با اینبرجسته است.    پاسیفیک  -ون منطقه ایندوزافزاهمیت روآنها    انیم

 نیب     یرواب  ط اقتص  اد  ،امنیت  یو    کی   پلماتید  یهااز تنش  یجدا  بوده ون  کالیرادچندان  

ادام  ه همچن  ان ب  ا ق  وت    -دهندیم  ت یبه آن اهم  شتریکه هر دو کشور ب-  نیو چ  ایتانیبر

 ت.داشخواهد 

 آمریکابا  ایتانی بر کی روابط نزد . 3-4

انبه خود را با آمریکا به عنوان مهمترین متحد در سند بررسی یکپارچه بریتانیا روابط دوج

نظ  م   یرا سنگ بناروابط دوجانبه    نیا  ایتانیو برو شریک استراتریک تعریف کرده است  

 ینیب  ر ب  ازب کپارچ  هی یبررس واقعدر . (Patalano, 2021: 50) داندیم یالمللنیبو ثبات 

 ییای« آس   چ  رخشبا »  ینیبازب  نیا  رسدیو به نظر م  کندیم  دیتأک   ایتانیو بر  آمریکاروابط  

ای  ن دو  دارد. وندیپ 2019در سال  آمریکاوزارت دفاع  سنددولت اوباما و  2011در سال  

، پ  نج 1طریق اتحادهای چندجانبه مختلف مانند ناتو، آکوس  زکشور برای مدت طوالنی ا

 ییه  ایزنیرابریتانی  ا و آمریک  ا    2022. در س  ال  اندداشتهدیک  زبا یکدیگر اتحاد ن  2چشم

ار کردن  د. ب  ر اس  اس بیانی  ه مش  ترک زپاس  یفیک برگ     -سطح باال در مورد منطقه این  دو

گس  ترش و تعمی  ق همس  ویی و نمایندگان لندن و واش  نگتن ه  ر دو دول  ت مص  مم ب  ه 

 یهابرنامهنظامی، تعامل اقتصادی،    یهایهمکارطریق    زهمکاری روابط خود در منطقه ا

ه اینک  ه ه  ردو ژنوظهور در منطقه هستند. به وی     یهایفناورتا    3ابتکارات زیست محیطی

رقاب  ت سیس  تماتیک ب  ا چ  ین آم  اده   چ  الشکه برای روی  ارویی ب  ا    اندکردهکشور بیان  

 پاس  یفیک-بریتانیا ب  ه س  وی این  دو خیزواضح است که (. whitehouse, 2022) شوندیم

 ب  ودهز«  اد و ب  ازک آپاسیفی-ایندو»  کی  جادیا  یکشور برا  نیبا ابتکار ا  آمریکا  ریتحت تأث

 
 .است بریتانیا و ده تحماالت یا استرالیا، یک پیمان امنیتی سه جانبه بین آکوس 1
 .است کانادا و  بریتانیا استرالیا، آمریکا، نیوزیلند، شامل پنج کشور آنگلوسفر ای اطالعاتیاتحادیه  2

3 The Clean Green Initiatives 
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و   ت ی   موقع  لی   به دل  ایتانیبراما این به معنای کاهش اهمیت حوزه آتالنتیک نیست    است.

روابط خ  ود   ژهیبه و  یاطلس شمال  انوسیاق  ترعیوسمنطقه    ت یبر اهم  شهیخود، هم  خیتار

 خواهد کرد. دیتأک  آمریکابا  

 امنیتی-دفاعی. 4-4

تمرک  ز ب  ر دف  اع و  پاس  یفیک، -این  دودر  ای   تانیحضور مجدد دولت بر  گرید  یاصل  رکن

 پاس  یفیک  -ایندوخود را در    امنیتی  -یحضور نظام  خواهدیم  بریتانیا  دولت   .است   ت یامن

در واق  ع   دهد.  شیمختلف افزا  یهامشارکت و    ناتیتمر  ،ییایاستقرار در  قیعمدتاً از طر

ل در ح  ال خود پس از پنجاه س  ا  دیجد  ینقش جهان  یدر جستجو گفت بریتانیا    توانیم

 ج  ادیا نیدر بحر ییایدر گاهیپا کی  ایتانی، بر2018  سالدر    .بازگشت به شرق سوئز است 

 نیش  امل تض  م  ی امنیت  ی بریتانی  اهااس  ت. برنام  ه  اخیر  سال  40در    گاهیپا  نیکرد که اول

 ا،ی   عمان، قط  ر، کنمکان شش  قیاز طر پاسیفیک-ایندودر  یسلطنت ییایدر یرویحضور ن

 یردپ  ا  شیاف  زا  یب  را  ای   تانیتالش بر  نیمشهودتر  ت.اس  یپور و برونئسنگا  ا،یگارسگو ید

ای  ن   زه  دف ا  آرام است.  انوسیخود در اق  ییایناوگان در  نیخود استقرار بزرگتر  ینظام

پاسخ دادن ب  ه هرگون  ه   همکاری بریتانیا برای  یهات یقابلو    هاییتوانااستقرار نشان دادن  

اس  تقرار  ش  رکای خ  ود در منطق  ه اس  ت. طری  ق انج  ام تع  امالت متح  دان و زتهدی  د ا

ب  ه گس  ترش تعام  ل   ای   تانیبر  تعهد  دهندهنشان  پاسیفیک-ایندودر    CSG-21  ناوهواپیمابر

 (Mathur, 2022: 5) خود در منطقه است   یدفاع

 ای   تانیبر  پاسیفیک  -ایندو  «زخی»  در تحقق  هاشرفت یپ  نیتراز مهم  یکی  ،یاز نظر ساختار 

توافقنام  ه   بوده اس  ت.  ایو استرال  آمریکا  ا،یتانیبر  نیب)آکوس(    نبهجاسه  یتیامن  پیمان  ایجاد

ب  ه   یابیدست  یبرا  ایکمک به استرال  یبرا  ایتانیو برآمریکا    یرا برا  یمقررات  یتیو امن  یدفاع

 ن  هیدر زم یهمک  ار یب  را یو ش  امل تعه  دات کن  دیارائ  ه م یاهس  ته یه  اییایردریز

 :Morrison, 2021) اس  ت  «یکوانتوم یهایرفناو ،یهوش مصنوع ،یبریسا یهات ی»قابل

 -این  دودوجانب  ه خ  ود در  یدف  اع یهامش  ارکت   قی   ب  ه دنب  ال تعم  نیهمچن  ایتانیبر(.  5

اس  ت زی  را توکی  و ب  ه ت  دریج در ح  ال با ژاپن  ژهیبه و پیمان آکوس خارج از پاسیفیک

 یب  رارا  ی، دو کشور مذاکرات رس  م2021خود است. در سپتامبر   یمنابع دفاع  یبازسنج
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دو کشور آغ  از   نیمشترک ب  اتیبهبود عمل  یبرا  ایتانیمتقابل ژاپن و بر  یتوافقنامه دسترس

پاس  یفیک -یک« بریتانیا در منطقه این  دوژشرکای استرات  نیترکینزداپن یکی از »ژ  .کردند

و بریتانیا با پیگیری ایده »برتیانیای جهانی« ب  ه دنب  ال بهب  ود رواب  ط ب  ا   شودیممحسوب  

ار ز« را برگ   2+2رای »زمینه همکاری امنیتی دو کشور جلس  ات م  نظم وزدر    اپن است.ژ

ت و توس  عه و رای امورخارجه و دفاع دو کشور برای تبادل اطالع  ازکه در آن و  کنندیم

ات و فناوری ز. اجرای سه اصل در مورد انتقال تجهیدهندیممسائل امنیتی تشکیل جلسه  

 یه  اپروژهطری  ق همک  اری در    زرا داد ت  ا ااپ  ن ای  ن امک  ان  ژبه    2014دفاعی در سال  

داشته باشد. در ای  ن   یتریفعالنقش    یالمللنیبتحقیقاتی با شرکای خود در ارتقاء امنیت  

را ب  رای مش  ارکت دف  اعی و فن  ی   یاتوافقنامه  2022و بریتانیا در فوریه سال    اپنژمینه  ز

اپیماهای جنگی آین  ده را برای هو   گرحسامضا کردند. دو کشور به طور مشترک فناوری  

 (.Ayumi, 2022: 3) جنگنده نسل بعدی خود توسعه دادند یهاپروژهبرای  

 پاسفیکی بریتانیا -اهمیت هند و خلیج فارس در خیز ایندو. 5

بریتانیا    -شبه جزیره هند و خلیج فارس دو ناحیه بسیار مهم در راهبرد ایندو  پاسفیک 

وقعیت ژئوپلیتیکی و دسترسی به دریاها بلکه  . هند نه تنها به لحاظ مشوندیممحسوب  

از    یهاییتوانااز منظر   به یکی  تبدیل  اقتصادی  اصلی در راهبرد    یهاستونرو به رشد 

 در مورد روابط با هند  ایتانیاعالم شده بر  یهدف رسمپاسفیک بریتانیا شده است.    -ایندو

  فع مشترک دوجانبه است. از منا ی کامل فیدر ط ندهیده سال آ یدوجانبه ط یهمکار رییتغ

  ا ی تانیبر   پاسیفیک-ایندو  ز خیو هند را در چارچوب    ایتانیروابط بر  «کپارچهی  یبررس»سند  

هند   « بررسی یکپارچه»سند  . در  دهدیمرابطه نشان    نی به ا  یاژهیوتوجه  و    دهدیمقرار  

 ایتانیبر  ینقش دوجانبه هند در برآوردن هدف مل  یکیبا دو موضوع مجزا مواجه است.  

 یی و اتحاد همسو   یگرید  و  ت یبرگز  ی خروجدر پ  دیبازارها و متحدان جد   افتنی  یبرا

قدرت جهان بر  گاهیو جا  یمجدد چندجانبه  و  تهد  ایتانیهند  با  مقابله    است  نیچ  دیدر 

(Willasey-Wilsey, 2021: 5  .)  سال که  گزارشی  روابط    2019در  کمیسیون  توسط 

منتشر شد   انگلستان  در  خارجی مجلس عوام  به رشد هند  رو  به جایگاه  به طور مکرر 

پیوندهای قوی که    رغمیعلجهان اشاره شده است. در این گزارش آمده است که لندن  
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حوزه   با  یگذارهیسرما در  فرهنگ  و  آموزش  که  نو یدهل،  است  نتوانسته  روابط    دارد؛ 

در گزارش    موجود ارتقا دهد. از سوی دیگر  یها ت یقابلدوجانبه را با این کشور در حد  

پاسفیک در  -مذکور تاکید شده است که با توجه به افزایش وزن استراتژیک منطقه ایندو

معادالت جهانی روابط با هند اهمیت دو چندانی برای سایر کشورها به ویژه بریتانیا یافته  

 .  (House of Commons, 2019: 6) است 

  -امنیت منطقه ایندو  ن یتأمای  در همین راستا از منظر لندن، هند شریک قابل اعتمادی بر

به   هند  که  است  دلیل  بدان  اعتماد  این  است.  دریایی  تجارت  بُعد  از  ویژه  به  پاسفیک 

مشترکی با بریتانیا دارد. عالوه بر این هند و   یهاارزشعنوان بزرگترین دموکراسی جهان  

میلیون    میونکی بریتانیا پیوندهای فرهنگی مستحکمی نیز با یکدیگر دارند. به طوری که  

 .(HM House, 2021: 62) هندی هستند یهاشهیربریتانیای دارای 

مشارکت    موافقتنامه  هند  با  که  است  اروپایی  کشور  اولین  بریتانیا  که  است  ذکر  شایان 

سال   تا  را  طرف  دو  میان  راه  نقشه  موافقتنامه  این  است.  کرده  امضا  استراتژیک  جامع 

بل اقدامات چین  را در مقا  گرموازنهیک قدرت  . همچنین هند نقش  کندیمترسیم    2030

. در واقع بریتانیا درصدد است با تقویت جایگاه هند  کندیمپاسفیک ایفا  -در منطقه ایندو

بدین وسیله تهدید دریانوردی   تا  نماید.  ایجاد  اقیانوس هند  نوعی موازنه فراساحلی در 

ل کند. به لحاظ اقتصادی نیز  ناشی از افزایش قدرت نظامی چین را در اقیانوس هند کنتر

دو برابر شده است. شایان ذکر    باًیتقر  2021  تا  2007روابط تجاری هند و بریتانیا از سال  

میزان تولید ناخاص داخلی هند و بریتانیا به یکدیگر نزدیک شده  2021است که در سال 

رقمی حدودی   به  ر  3/ 2و  هند  جایگاه  موضوع  این  که  است  رسیده  دالر  به  تریلیون  ا 

پاسفیک برجسته کرده است.    -برای بریتانیا در ایندو  ردههمعنوان یک شریک اقتصادی  

جهان   انرژی  شاهراه  عنوان  به  فارس  خلیج  به  هند  جغرافیای  مجاورت  حال  عین  در 

 . دهدیمپیوستگی این دو منطقه را در ساختار فضائی ژئوپلیتیک جهانی نشان 

اقتصادهای   حضور  به  توجه  و    فته ایتوسعهبا  استرالیا  ژاپن،  منطقه   یجنوبکرهمانند  در 

انرژی   -ایندو پاسفیک و همچنین اقتصادهای نوظهور مانند هند و چین عرضه با ثبات 

بسیار    منطقهدر   هرمز باالیی  اهمیت  تنگه  از  عبوری  انرژی  حجم  که  آن  حال  دارد. 

راهبردی در  موقعیت  را  فارس  کرد  -ایندو  بستر  خلیج  چندان  دو  اپاسفیک  سه  ه  ست. 
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پاسفیک قرار دارد    -را در ذیل منطقه ایندو  هاآن  توانیم   2تنگه مهم که بر اساس نقشه  

شامل: تنگه باب المندب، خلیج فارس و تنگه ماالکا است. با توجه به اطالعات مندرج  

  نیتأم. لذا  کندیممیلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور    16/ 8در اینفوگرافیک زیر روزانه  

ایندوای  امنیت منطقه  در  بریتانیا  شرکای  اقتصادی  ثبات  حفظ  برای  منطقه  پاسفیک    -ن 

یک پایگاه نظامی دریایی    2018به همین منظور بریتانیا در سال    بسیار حائز اهمیت است.

 و ایجاد یک پایگاه دیگر در عمان در دستور کار دارد. سیتأسدر بحرین 

 های مهم به لحاظ امنیت انرژی : تنگه3نقشه 

 
Source: (statista, 2018) 

 پاسفیک -چین و روسیه چالش بریتانیا در خیز ایندو. 6

پاسفیک بریتانایا   -در استراتژی ایندو یابرجستهاین که هندوستان جایگاه بسیار   رغمیعل

اما   کشور تجاری  روابط  دارد  چین    دو  و  روسیه  با  بریتانیا  تجاری  روابط  با  مقایسه  در 

حجم روابط تجاری بریتانیا با روسیه و چین به    نمودار زیر  مطابق   بسیار محدوتر است. 

 برابر و هفت برابر رابطه با هند است.  میونکیترتیب حدود 
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 : تراز تجاری بریتانیا با چین و روسیه )به میلیارد دالر(1جدول 
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Source: (UN, 2022) 

زیرساختی چین در جهان و به طور خاص در   یهانامهبر  عالوه بر حجم روابط تجاری

نگران   -ایندو لندن  وجود  این  با  است.  اهمیت  حائز  بسیار  بریتانیا  برای    پاسفیک 

چین  زیرااست    روشیپ  یهاچالش با  روابط  که  توسعه  است  گرفتن    ممکن  نادیده  به 

  سو کییرا از  . زشود  و باعث نارضایتی هندوستان   پاسفیک  -جایگاه هند در منطقه ایندو

به   یهاپروژه هندوستان  دیگر  سوی  از  و  است  مهم  بسیار  بریتانیا  برای  چین  بنیادین 

با این وجود چنان  مشترکی با بریتانیا دارد.  یهاارزشدموکراسی جهان  نیتربزرگعنوان  

لندن چین را به عنوان یک دولت اقتدارگرا  ر متن سند بررسی یکپارچه آمده است  که د

ایندو  ییهاچالشه  ک   شناسدیم منطقه  در  به ویژه  »بریتانیای جهانی«  راه  بر سر   -جدی 

در همین راستا در متن سند »بررسی یکپارچه« آمده است که    خواهد کرد.پاسفیک ایجاد  

مسئله ژئوپلیتیکی در جهان امروز است که    نیترمهمچین  رو به رشد    یالمللنیب»جایگاه  

بریتانیا و همچنین ساختار و نظم  و من   هاارزشبر    یاعمدهتاثیرات   دارد.   یالمللن یبافع 

با   اقتدارگرا همراه  ]بریتانیا[ است    یی هاارزشاین واقعیت که چین دولتی  ما  با  متفاوت 

د خواهد کرد. چین در یک دهه آینده بیش  را برای بریتانیا و متحدانش ایجا  ییهاچالش

خواه کمک  جهانی  اقتصاد  رشد  به  دیگری  کشور  هر  اقتصاد  از  برای  منافعی  و  کرد  د 

تجارت و   از  بریتانیا  این وجود هم چین و هم  با  داشت.    ی گذارهیسرماجهانی خواهد 
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دولت  تهدید  بزرگترین  چین  حال  عین  در  برد،  خواهند  سود  برای    1محور   -دوجانبه 

چنان که از فحوای  (  HM Government, 2021: 62)  امنیت و اقتصاد بریتانیا نیز هست.«

چین به عنوان یک دولت متخاصم معرفی شده است در عین حال لندن با    دیآیمبرمتن  

چین را به عنوان قدرتی بزرگ و تاثیرگذار پذیرفته است و خود را ملزم   نانهیبواقعنگاهی 

 (.Parton, 2022) داندیمبه ویژه در وجوه اقتصادی به همکاری با آن 

بریتانیا به طور    2019جانسون در سال  بر همین اساس از زمان روی کار آمدن بوریس   

که   نیست  این  رویکردی  چنین  دلیل  است.  شده  چین  با  علنی  مخالفت  درگیر  پیوسته 

« معرفی کرده  نوفیلسیبریتانیا، چین ستیز است؛ اتفاقاً جانسون خود را یک »   ریوزنخست 

ین را  اخیر با چین بازتاب این دیدگاه در متن سند است که ظهور چ   یهامخالفت است.  

این   نیترمهمیکی از (. Bromund, 2022: 3) داندیمئوپلتیکی جهان امروز« ژ»تنها مسئله 

ایندو  هاچالش در  را  بریتانیا  منافع  تحت    -که  آزادی   دهدیمقرار    ریتأثپاسفیک  مساله 

تقویت   پرتو  در  که  است  جنوبی  دریای  در  تشدید   یها ییتوانادریانوردی  چین  رزمی 

پاسفیک    -را که بریتانیا در مورد ایندو   2« ریپذانعطافر مفهوم »اقیانوس  شده است. این ام

 (. Dixon, 2021) کشدبه کار برده است به چالش می

از   شدن  توانایی    یریپذانعطافمنظور  تهاجمی  که  است  جدید  تحوالت  با  سازواری 

را   آن  چین  رقیب  کندیم  دارخدشهرویکرد  یک  عنوان  به  روسیه  دیگر  سوی  از   .

و   تابدیبرنمپاسفیک    -معرفی شده است که نظم موجود را در منطقه ایندو  3یستماتیک س

از جمله موضوعات مهم د است.  نظر خویش  به نظم مطلوب مورد  آن  تغییر  ر درصدد 

پاسفیک که روسیه در آن دخیل است مسئله مجمع الجزایر کوریل است که محل    -ایندو

از کره   یهات یحمااختالف ژاپن و روسیه است. همچنین   مستقیم و غیرمستقیم مسکو 

اوضاع امنیتی منطقه   ودر شبه جزیره کره شده است    یاهستهشمالی باعث تداوم چالش  

و شکننده کرده است. افزون بر موارد فوق در سند    را بر خالف خواست بریتانیا پرتنش

روسیه   که  است  آمده  یکپارچه«  را    یهاارزش»برررسی  باز  جوامع  به شکل  دمکراتیک 

نیز به عنوان عوامل    یشمال کرههمچنین در کنار روسیه از ایران و    کندیمسیستمی تهدید  

 
1 State-Based Threat 
2 Resilient Ocean 
3 Systemic Competitor 
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سیستم   تضعیف  و  امنیتی  محیط  است  یالمللنیبزوال  شده   ,HM Government)   یاد 

در    به(  70 :2021 بریتانیا  راهبرد  برای  ژئوپلیتیکی  تهدید  یک  بیشتر  روسیه  کلی  طور 

محسوب    -ایندو سال  شودیمپاسفیک  در  روسیه  دریایی  دکترین  سند  شدن  تهاجمی   .

است )فالحی و    ادعای مذکورو ارتقا جایگاه اقیانوس آرام در این سند تائیدی بر    2022

تنها تهدیدی ژئوپلیتکی در دریای جنوبی  18:  1401،  زادهیغفار نه  که چین  (. درحالی 

بریتانیا   شودیممحسوب   برای  جدی  اقتصادی  رقیب  یک  منطقه   بلکه  کشورهای  در 

 .دیآیمبه حساب  پاسفیک نیز  -ایندو

 یریگجه ینت

 ریت  أثکه تحت  کشدیمیک مورد مناقشه را به تصویر ژپاسیفیک یک فضای استرات  -ایندو

مش  ترک ب  دون م  رز   یه  اچالشئواکونومیک و  ژئوپلتیک و  ژ  یهاییایپو از    یامجموعه

یک ژمدار این ثقل اقتصادی و اس  ترات  در  چهآن، تغییرات آب وهوایی( است.  19-)کووید

ک  ه ب  رای س  ایر پاس  یفیک، بل  -نه تنها برای خ  ود کش  ورهای منطق  ه این  دو  دهدیمرخ  

بازیگران حائز اهمیت است. در حالی که روابط بین چین و آمریکا یک عام  ل اص  لی در 

م پاسیفیک خواهد بود و هریک تالش دارند به نظ  -یک ایندوژبه محیط استرات  دادنشکل

نیز در حال ظهور   یامنطقهمورد نظر خود شکل دهند سایر کشورها و نهادهای    یامنطقه

ب  ه  خیزمنجر به  در چارچوب ایده »بریتانیای جهانی« ایتانیتالش بر و اعمال نفوذ هستند.

ب  ارزترین از    یک   ی  بریتانی  ا  پاس  یفیک  -خی  ز این  دو.  ش  ده اس  ت   پاسیفیک  -ایندو  ویس

به دنبال م  ذاکره  ایتانیبر  رایزتار فضائی ژئوپلیتیک جهان« است.  »ساخنمادهای پویایی در  

و   یمیق  د  یب  ا ش  رکا  یهمک  ار  قی   و تعم  یخود در صحنه جهان  ت یمجدد درباره موقع

از  یاریم  ورد اس  تقبال بس    نطق  هدر م ای   تانیاست. حض  ور بر یرقابتمنطقه  نیدر ا  دیجد

کش  ور ب  ه  نی   ا داریند که تعهد پاقرار گرفته است و اذعان دار  پاسیفیک  -ایندو  گرانیباز

معن  ادار  ت ی   موج  ب تقو  س  ت یزطیمحو حفاظ  ت از  یانوردی   در یتج  ارت آزاد، آزاد

 یب  را  ای   تانیه  دف بر  رس  دیمبا این حال به نظ  ر  .  شودیم  ادزآ  یامنطقهطرفداران نظم  

 ده  یحضور در منطق  ه ط     نیترکپارچهیو    نیترگستردهبا    ییاروپا  کیشدن به شر  لیتبد

 ی»چارچوب« ب  را کیتا کنون تنها    ایتانیبر  چرا که  رسدیمبلندپروازانه به نظر    ندهیآسال  

 فی   تعر یی به ط  ور دقی  قایکرده است و هنوز منطقه را از نظر جغراف  میخود ترس  «زخی»



130 

 

 

 

 

 هفصلنام

 های پژوهش 

الملطط   بطط   روابطط 

  دوازدهطططط دوره 

  چهطططار شطططماره 

شماره پ اپی چهطط  

 زمسططتان  هفططتو 

1401 

 
 
 

البته این مسئله مختص به بریتانیا نیست زیرا به طور کلی جماع نظر دقیق  ی   نکرده است.

ک  ه لی  ز ت  راس   ده  دیمتحوالت جدید نش  ان  فیک وجود ندارد.  بر سر منطقه ایندو پاس

در نظر   بریتانیا  ت یامن  یبرا  دیتهد  نیهمچنان حادتررا    هیروسنخست وزیر جدید بریتانیا  

اوکراین به این موضوع دامن زده اس  ت و پیام  دهای آن گرفته است ضمن این که بحران 

ها تراس قرار است طبق گزارش  همچنین  پاسفیک نیز کشیده شده است.  -به منطقه ایندو

حال ب  ه دنب  ال رواب  ط   نیو در ع  به رسمیت بشناسد  ایتانیمنافع بر  یبرا  یدیرا تهد  نیچ

 باشد.  یجنوبکرهو    ایمانند ژاپن، هند، استرال  پاسیفیک  -ایندو  یکشورها  ریبا سا  ترکینزد

ک  ه  م  انیز و اس  ت  «یجه  ان ای   تانیبر» دگاهی   د یاز طرف  داران ق  و  جدی  د ریوزنخس  ت 

 ای   تانیبر  پاس  یفیک  -ایندو  زخی  یرامور خارجه بود برزو همچنین و  المللنیبیرتجارت  زو

را   آمریک  او    ایبا استرال  آکوس  یتیامن  مانیپ  یاندازراه  نیتراس همچن.  نظارت داشته است 

به هرحال خیز ب  ه   است.  یجنوب شرق  یایبا آس  یهمکار  ت یکرده و به دنبال تقو   جیترو

در ای  ن  ه  ادولت ک وارد اسناد رسمی بریتانی  ا ش  ده اس  ت و تغیی  ر  پاسفی  -سمت ایندو

ب  ا   رونی   اچندانی بر رویکرد آتی لندن در قب  ال منطق  ه نخواه  د داش  ت از    ریتأثکشور  

پیشین همچنان تداوم  یهادولت استعفای تراست و روی کارآمدن ریشی سوناک رویکرد 

 پاس  فیک  -در ایندو  بریتانیا  قتصادیو ا  در عمل تغییری در روند امنیتی  خواهد یافت. لذا

 ادامه خواهد یافت. همچنان  بررسی یکپارچه راهبرد مبتنی بر سند رخ نخواهد داد و
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