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چکیده
این مقاله با بهره گیری از نظریه ثبات هژمونیک درصدد پاسخگویی به اینن پرسن

بنوده

است که «راهبرد آمریکا پس از  11سپتامبر  1001چگونه بر مناسبات دو کشنور هنند و
چین اثر گذاشته است» .نویسندگان با روش توصیفی -تحلیلی این فرضیه را مورد آزمون
قننرار دادهاننند کننه ایننا ت متحننده آمریکننا از رهگننذر بننا بننردن وزنننه هننند در منطقننه
ایندوپاسیفیک و تالش برای مهار چین درصدد تداوم هژمونی خود در این منطقه برآمنده
است؛ زیرا باور داشته که چین تهدیدی نزدیک و هند تهدیدی دوردست به شمار میرود.
بر این اساس و با این اندیشه که هند بهعنوان قدرت متوسط در آینده ظرفیت بنه چنال
کشیدن منافع آمریکا را در منطقه مزبور ندارد ،درصدد کنترل چین از طریق تقویت هند
برآمده است .نگارندگان این مقاله ضمن تبیین نظریه ثبات هژمونینک و تشنری سیاسنت
آمریکا در منطقه ایندوپاسیفیک به تجزیه وتحلیل تأثیر آن بر سیاستها و مناسبات هند و
چین پرداختهاند.
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مقدمه
منطقه «ایندوپاسیفیک»  ،یکی از پرچالشترین مناطق جهان ،با جمعیتی بالغ بر سهه
میلیارد نفر ،مهم ترین قطب دموگرافیک جهان به شمار میآید .رشد قابل مالحظهه
اقتصادی ،وجود نظامهای گوناگون و بحرانهای كوتاهمدت ،میانمدت و بلندمدت
باعث شده تا این منطقه در زمره مناطقی محسوب شود كه ایاالت متحهده آمریکها
درصدد بسط نفوذ و در نتیجه تثبیت هژمونی خود در آن برآمده است .این قهدرت
هژمون تالش كرده تا بر اساس ماهیت وجودی خود ،از رشهد رقبهای موازنههگهر
جلوگیری كند .در منطقه ایندوپاسیفیک كشورهای هند و چین به عنوان دو قهدرت
رو به رشد ،جایگاهی راهبردی در سیاست خارجی و امنیتی آمریکا دارند .ایهن دو
كشور ،ضمن رقابت اقتصادی با یکدیگر ،در قالب اتحاد های مقطعهی و بلندمهدت
بستر حضور قدرت های فرا منطقهای را در این منطقه فراهم كردهاند؛ موضوعی كه
با وجود گسیل سرمایه و انواع تکنولوژیها ،شرایط مناسبی را برای حضور هرچه
بیشتر بازیگران بینالمللی در منطقه ایجاد نموده است.
از آنجایی كه ایاالت متحده آمریکا ،در این حوزه تهدیهداتی را متوجهه خهود
میداند ،به ویژه در آغاز هزاره سوم و در پی واقعه

سهتتامبر  ،١٠٠حضهور در

این منطقه و ایجاد ائتالف با كشورهای این حوزه جغرافیایی را برای كنترل رقبهای
موازنهگری كه ظرفیت به چالش كشیدن تداوم هژمهونی ایهن كشهور را دارنهد ،در
دستور كار قرار داده است .رویکرد مزبور منافع سایر بازیگران را در منطقه ،تهدید
كرده و بر پیچیده شدن معادالت امنیتی افزوده است.
1. Indo-Pacific

راهبرد آمریکا در منطقه ایندوپاسیفیک و تأثیر آن بر روابط هند و چین 502

این مقاله با بهره گیری از نظریه ثبات هژمونیک درصدد پاسهگگویی بهه ایهن
پرسش است كه «راهبرد آمریکا پس از

ستتامبر  ١٠٠چگونه بهر مناسهبات دو

كشور هند و چین اثر گذاشته است؟» نویسندگان با روش كیفی توصیفی -تحلیلی
و با بهرهگیری از منابع كتابگانهای این فرضهیه را مهورد آزمهون قهرار دادهانهد كهه
ایاالت متحده آمریکا از رهگهذر بهاال بهردن وزنهه هنهد در منطقهه ایندوپاسهیفیک
درصدد مهار چین و تداوم هژمونی خود در این منطقه برآمهده اسهت؛ زیهرا بهاور
داشته كه چین تهدیدی نزدیک و هند تهدیدی دوردست به شمار میرود .بهر ایهن
اساس و با این ذهنیت كه هند بهعنوان قدرت متوسط در آینده ظرفیت بهه چهالش
كشیدن منافع آمریکا را در منطقه مزبور ندارد ،از طریق تقویت هند ،درصدد كنترل
چین برآمده است .در این مقاله تالش می شود نگست نظریه ثبات هژمونیک تبیین
و ستس سیاست آمریکا در منطقه ایندوپاسیفیک تشریح شود و در ادامه تأثیر آن بر
سیاستها و مناسبات هند و چین مورد تجزیهوتحلیل قرار گیرد.
 .7چارچوب نظری
نظریه «ثبات هژمونیک» برآمهده از دیهدگاهههای «رابهرت گیلتهین» اسهت .وی بها
بهره گیری از نظریهات «كهوهن» و «چهارلز كیندل برگر» كوشید تا ضهمن توضهیح
ثبهات هژمونیهک به شرایط تفوق قدرت هژمون در نظام اقتصاد سیاسی بین الملهل
بتردازد .تالش قدرت هژمون آن است كه با حفظ تفوق در زمینهههای مگتله

از

رهگذر ایجهاد قواعهد و رژیمهای قدرتمند بینالمللی و وادار كردن سایر كنشگران
به رعایت آن قواعد ،ثبات و تعادل سیستم را حفظ كند (.)Gilpin,1987, p 43
گیلتین با تأثیرپذیری از اندیشهه سیاسهی «آنتونیهو گرامشهی» (راثهی تهرانهی،
 ، 811ص  ) ٠1به تشریح وضعیت و شرایطی در نظام بین الملل میپردازد كه در
آن ثبات اقتصادی ،سیاسی و امنیتی بهین الملهل تحهت زعامهت و رهبهری قهدرتی
بالمنازع برقرار می شود .در چنین شرایطی قدرت هژمون افزون بر برخهورداری از
توانمندیهای نظامی ،اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی بایهد از «اراده» و «تمایهل» الزم
برای اعمال هژمونی در نظام بین الملل بهرهمند باشد .همچنهین قهدرت هژمهون بها
1. Robert G. Gilpin

502

روابط خارجی ♦ سال دهم ♦ شماره سیونهم ♦ پاییز 7931

ارائه «كاالیی عمومی» همچون امنیت ،تجارت آزاد و ایمن و الگوی فرهنگی برتهر
درصدد است تا كشورها را در پذیرش فرمانبرداری از خود به كرنش وادارد.
نظریه «ثبات هژمونیک» بر این دیدگاه اسهتوار اسهت كهه تحقهق رژیهم ههای
اقتصادی باثبات بهه اراده قهدرت هژمهون بسهتگی دارد؛ زیهرا قهدرت هژمهون بها
بهره گیری از توانایی خویش ،برای نظارت بر عملکرد كنشگران متوسط و بهزر ،
به ایجاد هنجارها و مقررات بین المللی مبادرت می نماید .ترغیهب سهایر بهازیگران
برای همکاری تحت هدایت قدرت هژمون مستلزم آن اسهت كهه قهدرت هژمهون
برای ایجاد ساختاری از انگیزه هها اقهدامات مثبتهی را انجهام دههد؛ سهاختاری كهه
پایین ترین سطح سلسله مراتب قهدرت از مزایهای آن بههرهمنهد شهوند و در نظهام
هنجاری موجود اعضا را با خود همسو نگه دارد .به منظور احراز موقعیت هژمهون،
یک قدرت هژمون باید برای اجرای مقررات و تعهدات بین المللی توانهایی و اراده
كافی داشته باشد .این تواناییها عبارتاند از« :تسلط در فناوری یا اقتصاد پیشرفته،
برخورداری از یک اقتصاد رو به رشد و حمایت از قدرت سیاسی از طریق نظامی»
(جاللی ، 811 ،صص .)18-77
در روند شکل گیری نظام مبتنی بر ثبات ،هژمهون بها داشهتن مزیهت فنهاوری
نسبت بهه سهایرین ،ضهمن جست وجوی بازارهای جدید برای صادرات ،خواهان
نوعی نظام باز تجاری با محوریت خود نیز است .به همین دلیل دولههت هژمههون
این اجازه را به سایر دولت ها می دهد تا از منافعی منتفع گردند كهه هژمهون بهرای
آنها بهصورت كاالی عمومی فهراهم میكند (ساعی و پیلتن.) 83٠،
از آنجا كه سیاست قدرت هژمون در جهت تحکهیم هژمهونی اقتصهادی ایهن
كشور است ،قدرت هژمون با استفاده از قابلیت های نظامی و نفوذ هژمونیک خهود
به ایجاد و حفاظت از هنجارها و قواعد نظم اقتصادی لیبرال و تقویت جریان آزاد
فعالیت های اقتصادی در سطح بین الملل مبادرت میكند تا از بیثباتیههای پهولی،
مالی و تجاری جلوگیری نماید .در نتیجهه ،بهزر تهرین دغدغهه قهدرت هژمهون
حفاظت یا تقویت موقعیت و قدرت خود در عرصه جهانی برای انتفاع از سهاختار
تجاری موجود در نظام اقتصادی بین الملل است .قدرت هژمهون در تنظهیم فراینهد
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همکاری یا عدم همکاری خود با دیگران ،همواره بر سطح دستاوردهای نسهبی از
رهگذر جریان آزاد و روان انرژی ،تأمین امنیت كریدورها و گذرگاههای راهبردی،
پشتیبانی از نظام اقتصادی ،ارزشهای جهانشمول و توانایی رژیمسهازی در نظهام
بینالملل تمركز دارد (قنبرلو ، 811 ،صص .)111-133
در این رهگذر ،گیلتین همانند «رابرت ماندال» معتقد است كه ثبهات قهدرت
پولی بین المللی به حضور یک قدرت مسلط بستگی دارد (گیلتهین ، 817 ،ص ص
 .) 1- 1از آنجا كه حفظ ثبات بین المللی و رونق اقتصهاد آزاد ،در چهارچوب
نظریه ثبات هژمونیک منوط به وجود یک قدرت مسلط و غالب است ،این قدرت
غالب باید بتواند نوعی رهبری بالمنازع را در سراسر جههان اعمهال كنهد .بها ایهن
استدالل قدرت هژمون با وادار كردن سایر بازیگران به تبعیت از اصول و قواعدی
كه رژیم ههای مهدنظر او ایجهاد كهرده ،ثبهات جههانی و تهداوم اقتصهاد آزاد را در
چارچوبی قاعدهمند فراهم میآورد.
با این استنباط ،دولت هژمون از توانایی اقتصادی برتر خهود بهه دو صهورت
مثبت و منفی استفاده میكند .بگش مثبت آن باز گذاشتن بازارهای خهود بهه روی
سایر بازیگران و اجازه استفاده از رژیم های ایجادشده توسط اوست و بگش منفی
آن محروم كردن بازیگران غیرهمسو از بازارهای خود با در نظهر گهرفتن اقهدامات
تنبیهی شامل تحریمهای یک و چندجانبه و یا وضع عوارض گمركی بهر كاالهها و
خدمات كنشگران غیرهمسو است!
بنابراین قدرت هژمون درصدد است بها اسهتفاده از مکهانیزم ههای كنترلهی از
بحران های احتمالی جلوگیری كرده ،با تقویت قدرت های متوسط ،قدرت ههای در
حال خیزش را مهار نماید .از نظر گیلتین ،قهدرت هژمهون بهه جنه

تجهاری بها

قدرت های اقتصادی رقیب مبادرت میكند؛ به همین دلیل با تالش بهرای سهاخت
رژیم های بین المللی در راستای منافع خود ،به حفظ نظام و یا تغییهر نظهاممنهد در
نظام بین الملل میپردازد .قدرت هژمون درصهدد اسهت همهواره مراقهب موقعیهت
اقتصادی خود در مواجهه با خیزش قطب های اقتصادی رقیبی باشد كه در آینده ای
1. Robert Alexander Mundell
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نزدیههک هژمههونی اقتصههادی آن را بههه چههالش خواهنههد كشههید ،بههرای همههین بهها
مداخله گرایی ترجیحاً در بعد اقتصادی سعی میكند دسهتاوردهای نسهبی خهود را
ارتقا داده ،با حمایتگرایی از قدرتههای متوسهط در مقابهل قهدرتههای بهزر
نوظهور به حفاظت و تقویت نقش رهبری اقتصادی و امنیتی خود بتردازد

( Gilpin,

.)1981, p 42
بر این اساس ،نظریه ثبات هژمونیهک از قابلیهت الزم بهرای تفسهیر سیاسهت
موازنهگرایانه اقتصادی ایاالت متحده در منطقه ایندوپاسیفیک برای مهار قدرت در
حال خیزش چین از رهگذر تقویت قدرت متوسط هند و با بهره گیهری از قهدرت
هنجاری رژیمهای تجاری و امنیتی بینالمللی برخوردار است.
 .2سیاست آمریکا در منطقه ایندوپاسیفیک
ایاالت متحده برای تداوم نظام هژمونی مطلوب خویش در منطقه ایندوپاسیفیک و
مهار قدرت روزافزون چین ،مجموعهای از سیاستهایی را به اجرا گذاشته اسهت
كه نظام بین الملل و مناسبات هند و چین در منطقه ایندوپاسیفیک را به طور خاص
تحت تأثیر خود قرار خواهد داد .ایاالت متحده ،چین را «سهامداری نامسئول» در
نظام بین الملل میداند كه حاضر به پذیرش هزینههای برخورداری از نظم و ثبهات
موجود برخاسته از هژمونی ایاالت متحده نیست؛ از این رو باید مهار شود!

(Luft,

).2016, p 37
از طرفی هندوستان ،دیگر قدرت نوظهور پس از جن

سرد ،در سهایه رشهد

اقتصادی داخلی و همگرایی با غرب توانسته در قامت بازیگری جهدی در صهحنه
تحوالت منطقه ای و بین المللی ادعای سهمخواهی بیشتری كند .همچنین هندی هها
با احساس خطر از آنچه آن را «محاصهره راهبهردی چینهیهها از دریها و خشهکی
میدانند» ،در چارچوب سیاست نگاه به شرق درصدد برآمهدهانهد تها بها همراههی
ایاالت متحده و دیگر قدرت های منطقه ای ،علیه برنامه های چهین قهد علهم كننهد؛
برنامههایی كه به پشتوانه رشد اقتصادی باالی این كشور ،شتاب گرفته است!
چنین شرایطی سبب شکل گرفتن «مثلث راهبردی امنیتی» پیچیدهای در سطح
1. irresponsible stakeholder
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منطقه ایندوپاسیفیک شده است كه در آن ایاالت متحده در قامت هژمون سنتی ،به
همراه هندوستان ،قدرتی نوظهور با قابلیت تبدیل به قدرتی برتر با یکدیگر ههمآوا
شدهاند تا نسبت به برنامه های اقتصادی ،امنیتی ،تجاری ،مالی و دریهایی چهین ،در
قامت هژمونی نورس در منطقهه ایندوپاسهیفیک مقابلهه كننهد (نمهودار شهماره ).
بالطبع ،چگونگی برخورد با چالش نامتقارن ژئواكونومیکی ،نظهامی و دیتلمهاتیکی
چین ،نظم و ثبات در ایندوپاسیفیک را در دهههههای پهیش رو رقهم خواههد زد و
مشگص خواهد كرد كه دنیا بهطور كل و ایندوپاسیفیک بهطور خاص ،پا به دوران
«صلح چینی» خواهد گذارد و یا «صلح آمریکایی» را ادامهه خواههد داد

(Malik,

).2016
در این مثلث ،ایاالت متحده ،چین و هندوستان به ترتیب برای حفهظ یها بهه
دسههت آوردن برتههری در منطقههه ایندوپاسههیفیک در حههال تجدیههدقوا و یههارگیری
منطقه ای هستند .در چنین شرایطی ،مناسبات چین  -ایهاالت متحهده -هندوسهتان
تركیبی از همکاری ،رقابت و احتماالً تضاد و درگیری خواهد بود كه البته بازیگران
اصلی صحنه ایاالت متحده و چین هستند .هندوستان ضلع ضعی تر مثلث به دلیل
اشهتراكات منههافع اقتصههادی ،تجههاری ،امنیتهی و ارزشهههایی چههون دموكراسههی و
طرفداری از اقتصاد لیبرال و دریانوردی آزاد به ویهژه در دریهای چهین جنهوبی بها
ایاالت متحده همپیمان شده و بهعنوان «نماینده» این كشور عمل میكنهد؛ هرچنهد
برخی آمارها نشان میدهد كه هند در دهههای اخیر قابلیت تبدیل شدن به دومهین
اقتصاد جهان را دارد.

( )

اكنون برای درک بهتر این مثلث امنیتی شکل گرفته ،به بررسی روابط دوجانبه
سه بازیگر عمده ایاالت متحده ،چین و هندوسهتان پرداختهه مهی شهود و در ادامهه
فضای امنیتی حاكم بر آن مورد ارزیابی قرار میگیرد.

1. Pax Sinica
2. Pax America
3. pivot
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نمودار  .7مثلث امنیتی راهبردی در منطقه ایندوپاسیفیک

منبع :یافتههای تحقیق

 .7-2روابط هند /ایاالت متحده -چین

شاید بتوان نگستین اقدام مشترک ایاالت متحده و هندوستان در برابهر ابتکارعمهل
چینیها را در سال  ١٠ 1جستجو كرد .در آن سال آمریکایی ها بها ههدف ارتقهای
صلح ،ثبات و رونق در منطقه جنوب و جنوب شرق آسیا ابتکار «كریدور اقتصادی
ایندوپاسیفیک» را ارائه كردند .این ابتکار عمل قرار است با همکاری قدرت ههای
اقتصادی منطقه از جمله هندوستان و ژاپن اجرا شود .دورنمای این طرح بر توسعه
زیرساختهای سگتافزاری ،همگرایهی بازرگهانی ،بازارههای انهرژی و همچنهین
تماسهای مردم -مردم استوار است .محورهای اساسی این ابتکار عمل عبارتانهد
از:
 افزایش ارتباطپذیری اقتصادهای منطقه؛
 پیشبرد رشد اقتصادی و تجارت منطقه جنوب آسیا؛
 افههزایش رقابههتپههذیری بگههش خصوصههی در منطقههه بهها تسهههیل فضههای
كسبوكار؛
 مشاركت بیشتر بگش خصوصی در موضوعات اقتصادی به ویهژه تجهارت
)1. Indo-Pacific Economic Corridor (IPEC
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منطقهای در جنوب و جنوب شرق آسیا؛
 تشویق همگرایی اقتصادی منطقهای بین جنوب و جنوب شرق آسیا؛


مشاركت با نهادهای مالی منطقهای و بینالمللی (.)USAID, 2017

دولت هندوستان نیز با در پهیش گهرفتن عمهلگرایهی در سیاسهت خهارجی،
بدبینیها را نسبت به رفتار مقامات آمریکایی كنار گذاشت؛ حتی رفتار این كشور با
شگص «مودی» را كه در سال  ١٠٠١وزیر ایالت گجرات بود و به اتهام خشونت
مذهبی به او روادید ورود به خاک آمریکا را ندادند .این كشور بها طهرح سیاسهت
اقدام در شرق ،نقش «تأمینكننده مطلق امنیت» در منطقه ایندوپاسیفیک را بر عهده
گرفت .مودی بهرخالف پیشهینیان خهود از سیاسهت عهدم تعههد در همراههی بها
كشورهای جهان سوم روی گردانده ،چراكه با مشاهده اختالفات مرزی حلنشهده،
دادوستدهای گسترده نظامی چین و پاكستان ،گشتزنی زیردریهاییههای هسهتهای
چین در خلیج بنگال ،حیاط خلوت آن ،عدم تعهد دیگر معنای ژئوپلیتیکی خود را
در دنیای كنونی از دست داده است ).(Luft, 2016, p 34
در دوران مودی ،برای نگستین بار از رئیس جمهور ایهاالت متحهده دعهوت
شد تا در ژانویه  ١٠ 1بهعنوان مهمان ویژه در سالروز جمهوری هند شركت كنهد.
مودی در دیدار با باراک اوباما در این سفر با خرسندی از روابط رو به گسترش دو
كشور اظهار كرد« :برای مدت های طوالنی دو كشور به یکدیگر از دریچه اروپها و
اقیانوس اطلس نگاه میكردند؛ اما وقتی ما به سوی شرق نگهاه مهیكنهیم ،سهواحل
غربی ایاالت متحده را می بینهیم» .رهبهران دو كشهور همچنهین دیهدگاه راهبهردی
مشتركی را برای همکاری در امور منطقه ای منتشر كردند .در این سند آمده است:
«برای پشتیبانی از همگرایی اقتصهادی منطقهه ای ،مها از ارتبهاطپهذیری پیشهرو در
زیرساختها و توسعه اقتصادی پشتیبانی خواهیم كرد ،با این ههدف كهه جنهوب،
جنوب آسیا و آسیای مركزی از طریق خطوط انتقال انرژی و گسترش تجارت آزاد
و تماس مردم -مردم با یکدیگر پیوند داده شوند .رونهق و شهکوه منطقهه مسهتلزم
1. Narendra Damodardas Modi
2. net security provider
3. Joint Strategic Vision
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امنیههت اسههت .بههر همههین اسههاس ،مهها بههر اهمیههت تههأمین امنیههت دریههانوردی و
اطمینانبگشی از آزادی دریانوردی در سراسر منطقه مبتنی بر كنوانسیون بینالمللی
حقوق دریاها بهویژه دریای چین جنوبی تأكید میكنهیم»

(Narendra Damodardas

) .Modi, 2015این سند بهروشنی نشان میدههد كهه هندوسهتان ابهایی از همراههی
ایاالت متحده در دفاع از آزادی دریانوردی و تجارت آزاد در منطقه در برابر چین
ندارد!
با روی كار آمدن دونالد ترامپ ،نامطمئنی جدیدی در روابط سه كشور هنهد،
چین و ایاالت متحده به وجود آمد .درحالی كهه هندوسهتان از موضهع گیهری ههای
ترامپ در دوران انتگابات علیهه چهین اسهتقبال مهیكهرد ،خهرو ایهن كشهور از
همکاری ترانس پاسیفیک و تزلزل ترامپ درباره سیاست چین واحد ،هندیهها را
نسبت به نیات ایاالت متحده در قبال چین دچار شک و تردید كرد؛ اما با گذشهت
یک سال از ریاست جمهوری ترامپ و راهبردی كه به جهت مهار چین در پهیش
گرفته است ،هند از توجه ویژه ایاالت متحده بهه آن كشهور بهرای شهکلدههی بهه
موازنه قوا در آسیا به گرمی استقبال كرد و از تصمیم دولهت ترامهپ بهرای تهداوم
جایگزینی اصطالح «ایندوپاسیفیک» با اصطالح نامآشنای «آسیا -پاسهیفیک» ابهراز
رضایت كرد .دهلی نو بیان این سگن ترامهپ را مبنهی بهر اینکهه پیشهینه صدسهال
ارتباطات دو كشور ،زمینه الزم را برای ایجاد مناسهبات راهبهردی فهراهم سهاخته،
نشانه تحکیم این مناسبات دانسته است (.)Alyssa Ayres, 2019
 .7-7-2تأثیرات نظامی

ایاالت متحده پس از روسیه دومین شریک هنهد در زمینهه همکهاری ههای نظهامی
است .همکاری های دفاعی -امنیتی از مهم ترین حوزههای همکهاری هندوسهتان و
ایاالت متحده ،برای موازنهگری در برابر چین به شمار میرود .نگرانیهای امنیتهی
در قبال چین از سال  ١٠٠3جدیت بیشتری به خود گرفت است؛ از زمانی كهه دو

1. Trans-Pacific Partnership
2. Asia-Pacific
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كشور چارچوب گفت وگوهای آسیای شرقی را راه انداختند و با پیوستن ژاپن به
آن ،سطح گفت وگوها را به سطح وزرا ارتقها دادنهد و در رزمهایشههای نظهامی-
دریایی مشترک شركت كردند« .ركهس تیلرسهون» ،وزیهر پیشهین خارجهه ایهاالت
متحده در جریان دیدار از هندوستان در اكتبر  ١٠ 1این همکاری ها را بدیلی برای
ابتکارعمل كمربند -جاده دانست .تیلرسون در سگنرانی خود ،تهدیدات و تعهدات
مشترک دو كشور در منطقه ایندوپاسیفیک را ثبات و امنیت دریانوردی و مبارزه با
تروریسم ،دزدی دریایی در منطقه و همچنین مهار قدرتنمایی چهین برشهمرده و
افزود دو دموكراسی بزر

باید دو ارتش بزر

داشته باشند كه این البته تنهها بهه

نفع آنها نیست ،بلکه منافع دیگر كشورها نیز لحها شهده اسهت .او همچنهین بها
اشاره به نقش محوری هند در تأمین امنیت و ثبات منطقه اظههار كهرد« :برگهزاری
عملیات «ماالبار» با حضور ایاالت متحده ،ژاپن و هندوستان در اقیانوس هند مثال
بارزی از همکاریهای سهه كشهور دمهوكرات در منطقهه اسهت»

(Rex Tillerson,

).2017
هندوستان با در اختیار داشتن چهارمین ارتش قدرتمند جهان به لحا قدرت
نیروها و پنجمین دارنده بودجه نظامی باال در دنیا تالش میكند با افزایش و تعمیق
پیوندهای امنیتی خود با ایاالت متحده موازنهه امنیتهی منطقهه را بهه نفهع خهویش
سنگین نماید .رفع تحریمهای تسلیحاتی ناشی از آزمایشهای هستهای دهه 37٠
توسط «جر بوش» پسر در  ١٠٠1و به دنبال آن جلب حمایهت بهاراک اوبامها در
پیوستن به دو باشگاه بزر

جهانی «گروه تهأمین كننهدگان هسهتهای» و همچنهین

رژیم كنترل فناوری موشکی در  ١٠ 1را كه به دلیهل كارشهکنیههای چهین تنهها
توانست در رژیم كنترل فناوری موشکی بتیوندد ،میتوان نقطه عطفهی در افهزایش
توان بازدارندگی خویش و همچنهین معرفهی دوفهاكتوی خهود بهه عنهوان قهدرت
هستهای دانست ).(Ali, 2017, p 126
سفر اوباما به دهلی نو در  ١٠ 1دستاوردهای امنیتی و دفاعی مهمی برای ههر
1. East Asia dialogue
)2. Nuclear Suppliers Group (NSG
)3. Missile Technology Control Regime (MTCR
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دو كشور به همراه داشت كه از آن جمله میتوان تمدید همکاری دفاعی مشهترک
سال  ،١٠٠1انعقاد موافقت نامهه همکهاری بلندمهدت نظهامی میهان دو كشهور كهه
دربرگیرنده همکاری های آموزشهی ،لجسهتیکی ،انتقهال دانهش سهاخت تجهیهزات
پیشرفته نظامی و همچنین دسترسی آمریکایی هها بهه تأسیسهات نظهامی آن كشهور
میشد ).(Press Information Bureau of Ministry of Defense, 2016
در واقع هندوستان در حال بهرهگیری از كمکهای فنهی و اقتصهادی ایهاالت
متحده در جهت پیشی جستن از چین برای برتری در منطقه است .این كشهور بها
خرید بیش از  1میلیارد دالر تجهیزات نظامی مانند هواپیماهای ترابهری متوسهط
مقیاس

130Js

 ،C-هواپیماهای ترابری راهبردی  ،C-17sتوپگانه سبک ههایویتزر ،

هواپیماهای بدون سرنشین ،موتور جت ،فناوریهای ناو هواپیمابر ،در دهه گذشته
از ایاالت متحده توانسته بر توانمندی دفاعی خود در مرزهای هیمالیها و همچنهین
اقیانوس هند بیفزاید .هندوستان در همین حال بهه منظهور بهومیسهازی توانمنهدی
ساخت تجهیزات با فناوریهای پیشرفته ،ابتکار عمل فنهاوری و تجهارت دفهاعی
خود را از فرایند خریدار -فروشنده به الگوی توسعه مشترک و تولیهد مشهترک در
 ١٠ ١تغییر داده است .به دنبال این پشتیبانیهای نظامی ،هندوستان اكنون نگستین
كشور پس از ایاالت متحده در تجهیز به هواپیمهای بازرسهی دریهایی

P-8

اسهت.

همچنین هواپیماهای بدون سرنشین گشتزنی  ،فناوریهای ناو هواپیمابر ،برنامهه
نسههل آینههده هواپیماهههای عمههود پههرواز  ،جنگنههدههههای  F-16و  F-18و تضههمین
نقل وانتقال فناوری های نظامی مانند سامانه ساخت هواپیمهای الکترومغناطیسهی و
سوخت اتمی برای نگستین ناو هواپیمابر ساخت داخل «ویشال» و بسیاری دیگر
1. medium-transport aircraft
2. light howitzer artillery
)3. Defense Trade and Technology Initiative (DTTI
4. P-8 maritime surveillance aircraft
)5. Guardian Unmanned Aerial Vehicle (UAV
6. the future vertical lift program
)7. Electro-magnetic Aircraft Launch Systems (EMALS
8. nuclear- propulsion
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دیگر از سامانه های تسلیحاتی پیشرفته از جمله برنامههای در دست اقهدام ایهاالت
متحده در راستای تقویت توان نظامی و دفاعی هند به شمار میرود

(Ali, 2017, p

).187
 .2-7-2تأثیرات اقتصادی

اكنون هند پنجمین اقتصاد برتر دنیا است و انتظار میرود در  ١٠1٠به جایگاه دوم
نائل آیهد .بهه منظهور دسهتیابی بهه چنهین ههدفی ،هندوسهتان نسهبت بهه تقویهت
همکاری های اقتصادی خود با ایاالت متحهده و دیگهر قهدرت ههای برتهر اقتصهاد
منطقه ای و بین المللی اقدام كرده كه در این میان ایهاالت متحهده اهمیهت بیشهتری
دارد .بنا بر آمارها ،اكنون بیش از  1٠٠شركت آمریکایی در هندوستان مشهغول بهه
كار هستند .سرمایهگذاری مستقیم خارجی ایاالت متحده در هندوستان در دو سال
گذشته  1٠٠درصد افزایش یافته و تجارت دوجانبه به ركورد 1

میلیارد دالر در

سال  ١٠ 7رسیده است.
افزون بر این ،افزایش همکاری های منطقه ای در جهت تقویت همگراییههای
اقتصادهای منطقه با محوریت هندوستان در دسهتور كهار رهبهران هنهد و ایهاالت
متحده قرار دارد .همان گونه كه پیشهتر اشهاره شهد ،ایهاالت متحهده ،ابتکهار عمهل
«كریدور اقتصادی ایندوپاسیفیک» را با ههدف پیشهبرد ارتبهاطپهذیری اقتصهادهای
منطقه و پیوند دادن هرچه بیشتر كشهورهای منطقهه از طریهق شهبکهههای مهالی-
تجاری مبتنی بر توسعه پایدار در سال  ١٠ 1مطرح كهرد« .بنگهاه چهالش ههزاره»
الگویی برای چگونگی اجرای این ابتکارعمل است .ایهن برنامهه مسهتند بهه آمهار،
مسئولیتپذیری ،تصمیمگیری متقن برای فراهمسازی شرایط واقعی سرمایهگذاری
بگش خصوصی در منطقه است .به باور رهبران آمریکهایی ،منطقهه جنهوب آسهیا،
امروزه یکی از ضعی ترین اقتصادهای درهمتنیده دنیا است و تنها  1تا  1درصد از
كل تجارت منطقه بین خود آن ها در جریان اسهت كهه ایهن خهود زمینهه را بهرای
گسترشطلبی چین فراهم خواهد آورد

)(Madan, 2014
1. aircraft-carrier Vishal
2. Millennium Challenge Corporation
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با وجود اینکه هندوستان تالش كرده تا از رقابت و گاه ستیز ایهاالت متحهده
در برابر چین بهره ببرد؛ در عین حال چندان هم نسبت به تقویت مناسبات امنیتی-
تجاری -اقتصادی با آن كشور خوش بین نیست و با احتیاط وارد ائتالف رسمی با
آن كشور می شود .این مسئله دلیل عمده عدم نزدیکی هندی ها پهیش از روی كهار
آمدن نارنهدا مهودی در  ١٠ 1بهه شهمار مهیرفهت

(Center for Policy Research,

).2012,p 32
در واقع هندی ها بر اساس منطق حاكم بر نظام بینالملل مبنی بر دائمی نبودن
ائتالف ها ،در درجه نگست معتقدند كه هرگونه اقدام برای ائتالف با ایاالت متحده
و حتی ائتالف های چندجانبه با كشورهای آسهآن متهرادف بها تهالش چهین بهرای
تن تر كردن حلقه محاصره كشورشان و همچنین واداشتن دیگر همسایگان به ویژه
كامبو  ،فیلیتین ،تایلند و ویتنام به همراهی با آن كشهور اسهت .ایهن امهر ،بهالطبع
پیچیده تر شدن معمای امنیتی هند را به همراه خواهد داشت .در این باره مهیتهوان
به مقاله نشریه گلوبال تایمز ،اشاره كرد كه در آن با تحلیل توانمنهدیههای هنهد و
چین سرانجام به این نتیجه رسیده كه «چین برای دردسرسازی برای هند از قابلیت
بیشتری برخوردار است تا هندوستان برای آن كشور» ).(Xingchun, 2016
همچنین در نیویورک تایمز «شن دینگلی»  ،تحلیلگر برجسته چینی در واكنش
به تالشها برای ائتالفسازی چهارجانبه هنهد ،ژاپهن ،اسهترالیا و ایهاالت متحهده،
عنوان داشته كه هندوستان از ترس مقابله به مثهل چهین ،بهه ایهن ائهتالف نگواههد
پیوست! او میافزاید« :چین راههای بسیاری برای آزردن هند در اختیار دارد .چهین
میتواند ناو هواپیمابر خود را بهه بنهدر گهوادر پاكسهتان گسهیل كنهد و بهر دامنهه
تنشهای هند و پاكستان بیفزاید» ).(Barry, 2016
همچنین هندی ها بر این باور هسهتند كهه آمریکهایی هها از دریچهه چهین بهه
هندوستان مینگرند و به همین دلیل رفتار دوگانهای را در روابط هنهد و چهین در
پیش گرفتهاند .در همین راستا آنها معتقدند كه از یکسو آمریکاییها آنهها را بها

1. Shen Dingli
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اصطالحاتی همچون «تأمینكننده مطلق امنیهت» یهاد مهیكننهد و از طهرف دیگهر
علیرغم طرح عنوان «ایندوپاسیفیک» به جای «اقیانوس هند» و «آسیا-پاسفیک» ،از
سوی خود آمریکایی ها ،در بیانیه پایانی سفر اوباما به «پکهن» ،همهان نهام قهدیمی
«اقیانوس هنهد و آسهیا-پاسهیفیک» بهرای نامیهدن منطقهه بهه كهار بهرده مهیشهود
)6-9

 .(Prabhakar, 2014, a, pp.آنها رفتار دوگانه دونالد ترامپ در قبال سیاسهت

چین واحد را نیز علیرغم خوشبینی نگستین ،نشهانه دیگهری از اسهتدالل خهود
عنوان میكنند.
موضوع دیگری كه به بدبینی هندیها در ژرفا بگشیدن و گستردگی مناسبات
راهبردی خود با آمریکاییها افزوده ،میزان تعهد آمریکاییها به ائتالف با آنها است.
هندیهای رئالیست ،بر این باور هستند كه نمیتوان در سیاست بینالملل ،دیگری را
متحد دائمی دانست؛ از این رو ،ممکن است در آینده با تغییر اولویتهای كاخ سفید
منافع ملی هند قربانی شود .در واقع ،بدترین سناریو برای هندیها میتواند همدستی
آمریکاییها و چینیها باشد .به این معنا كه چین همچنان به دشمنی با هندیها ادامه
داده و ایاالت متحده بهعنوان قدرت موازنهگر وارد عمل نشود .به باور تحلیلگهران
هندی ،چین و ایاالت متحده در فاز دوم جن

سرد ( ) 37 - 313متحد یکدیگر

بودهاند .اكنون نیز آمریکاییها ممکن است سرانجام در دادوستد راهبردی با چینیها
بهویژه در دریای چین جنوبی به تعامل برسند و دیگهران و بههویهژه هنهدیهها را
وجهالمصالحه خود قرار دهند .در چنین شرایطی ،با تشدید تنشهای هند و چین در
موضوعاتی چون اختالفات مرزی ،تبت ،پاكستان ،اكتشاف نفهت در دریهای چهین
جنوبی ،ایاالت متحده نمیتواند به عنوان قدرت موازنهگر وارد عمهل شهود .آنهها،
سکوت اوباما در ماجرای اختالفات مرزی دو كشور در  ١٠٠1-١٠٠3و انصراف از
همراهی در عملیات نظامی در ایالت «آراناچال» از ترس تحریک چین را شهواهد
ادعای خود میدانند ).(MaliK, 2016
افزون بر موارد یادشده ،اختالفات مالی ،تجهاری و سهرمایه معنهوی موضهوع
1. net security provider
2. Arunachal
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دیگری است كه راه را برای برقراری روابهط راهبهردی و همچنهین دسترسهی بهه
بازارهای بازرگانی یکدیگر میان هند و ایهاالت متحهده دشهوار سهاخته اسهت .در
همین حال ،حجم تجارت این دو كشور با چهین نشهان از واقعیهت دیگهری دارد.
ایاالت متحده ساالنه بیش از  ٠٠میلیارد دالر بها هندوسهتان تجهارت دارد؛ حهال
آنکه تراز تجاری ساالنه آن كشور با چین  11٠میلیارد دالر است .دادوستد تجاری
چین با هندوستان نیز به گونه ای است كه از سال  ١٠٠1تاكنون ،چین بهزر تهرین
طرف تجاری هندوستان به شمار میرود .بر اساس آمار اداره گمرک چین ،در سال
 ١٠ 7تجارت دوجانبه دو كشور رشد  ١٠08درصد داشته و به  1101میلیارد دالر
رسیده است

)Ayres, 2019

 .(Alyssaایهن پیچیهدگی اقتصهادی و تجهاری ایهن دو

كشور با یکدیگر و با ایاالت متحده هم زمان با مناسبات امنیتی درهم تنیهده هنهد و
ایاالت متحده ،نشان از شبکه تو در تویی از معادالت در سه ضلع مثلهث دارد كهه
به راحتی زمینه را برای مناسبات راهبردی هند و ایاالت متحده در حوزه تجهاری-
مالی فراهم نگواهد آورد.
سرانجام اینکه ،هویت تاریگی هندیهها بهرای داشهتن اسهتقالل راهبهردی و
همچنین بلندپروازیهای قدرتطلبی ،آن ها را از بازی كهردن زیهر پهرچم ایهاالت
متحده بازمیدارد .همان گونه كهه در دوران جنه

سهرد نیهز حکایهت از آن دارد.

برخالف بریتانیا ،آلمان و ژاپن در دهه  ، 31٠اكنون هندوستان قدرتی رو به صعود
است؛ نه رو به افول .آنها این پرسش را مطرح میكنند كه آیا این استقالل راهبردی،
هندوستان را مجاز خواهد كرد كه همکاری راهبردی راسهتین خهود را بها ایهاالت
متحده گسترش دهد .برخی دیگر سنت دیرینه عدم تعهدی را بگش چالشناپذیر از
هویت هندوستان دانسته و ضمن تأكید بر ضرورت بازگشت به آن ،خواستار پرهیز
این كشور از ورود به مجادالت قدرتهای برتر شدهاند ).(Madan, 2014
در سوی دیگر ماجرا ،آمریکایی ها با اینکه هندیها را به نقهشآفرینهی بیشهتر
وسوسه كردهاند ،بسیاری در ایاالت متحده معتقدند كه دربهاره ادعهای هندوسهتان
برای ایفای نقش جهانی اغراق شده است! پایههای مهادی قهدرت هنهد بهه لحها
ناتوانی در انجام اصالحات عمیق اقتصادی ،مالیاتی ،امالک و دارایی قوی و ایمهن
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نیست .حتی اگر بتواند در یک یا دو دهه ،رشد اقتصادی باالی  7تا  3درصد داشته
باشد ،نمیتواند خود را به رشد اقتصادی چین برساند؛ چه برسد بهه اینکهه بتوانهد
نقش ارائهكننده امنیهت منطقههای را بهازی كنهد! آنهها همچنهین هویهت تهاریگی
هندوستان در پیروی از سیاست عدم تعههد را عامهل دیگهری از عهدم شایسهتگی
بازیگری این كشور برمیشمارند .بر همین اساس ،با توجه به اینکه هندوستان توان
و ارادة بر عهده گرفتن هزینههای مدیریت موضوعات جهانی را ندارد و بها توجهه
به اینکه سهم ایاالت متحده از عواید همگانی جهانی رو به افول اسهت ،برخهی از
تصمیمگیرندگان آمریکایی بر این باور هستند كه واشنگتن باید از هزینههای خهود
بکاهد و با پکن بر سر هژمونی مشترک به توافق برسد .آن ها معتقدند كه اتحاد بها
هندوستان هزینهها و خطرات بیشتری را نصهیب ایهاالت متحهده مهیكنهد .اتحهاد
راهبردی به این معنا است كه ایاالت متحد خود را متعهد به پشتیبانی از هندوستان
در برابر پاكستان و چین خواهد كرد ،حال آنکه ایاالت متحده چنهین توانمنهدیای
نگواهد داشت ).(Malik, 2016
از سوی دیگر ،به لحا تنوع موضوعات در مناسهبات امنیتهی هنهد و چهین،
سیاست ایاالت متحده در قبال آنها باید مبتنی بر منهافع ملهی خهویش منعطه

و

متنوع باشد؛ چراكه ،در صورت به هم خوردن روابط هنهد و چهین ممکهن اسهت
بیثباتی در منطقه ایندوپاسیفیک حاكم شود و با به خطهر افتهادن منهافع راهبهردی
ایاالت متحده ،ناگزیر به نزدیکی با یکی از آن ها و برقراری موازنه شود .در همهین
حال ،گرمی بیش از حد روابط هند و چین نیز بالقوه چالشهایی را برای واشنگتن
در سطح دوجانبه ،منطقهای و بینالمللی به بار خواهد آورد ).(Madan, 2014
بنابراین در مجموع هر دو كشور هند و ایاالت متحده خواستار روابط متعادل
از سوی دیگری با ضلع سوم مثلث ،چین هستند به این معنا كه هندوسهتان گرمهی
روابط میان آن دو را مترادف با كاسته شدن منهافع ملهی خهود مهیدانهد و انگیهزه
آمریکایی برای داشتن روابطی گرم با هندوستان را فرو میكاهد .در مقابل بحران و
یا درگیری میان چین و ایاالت متحده بالقوه منطقهه را بهه بهیثبهاتی مهیكشهاند و
هندوستان را وادار به انتگاب یکی از آن دو میكند (.)Madan, 2014
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 .2-2روابط چین و هندوستان

چین و هندوستان تا دو دهه پیش در زمره رهبران و پشتیبانان سیاست عدم تعهد در
نظام بینالملل به شمار میرفتند؛ ولی در سالهای اخیر این دو كشور با دگرگونی در
رفتارهای خارجی خود سیاسهت بهازیگری و نقهشآفرینهی مسهتقیم در مناسهبات
بینالملل را در پیش گرفته و موجب پیچیدگی معمای امنیت در منطقه ایندوپاسیفیک
شدهاند .معماری امنیتی حاكم بر مناسبات پیچیده چین و هندوستان را میتهوان در
گفتهای از «ژن

یان» دیتلمات ارشد بازنشسته چینی سراغ گرفت؛ به باور او ،آنها

دو قدرت منطقهای نو پیدایی هستند كه در یک زمان ،در یک قاره و در یک محدوده
دریایی مشترک در پی به دست آوردن یک امر مشترک هستند؛ رقبای خطرناكی كه
به دوران «صلح سرد» پا میگذراند ).(Lawrence. "a", 2014: 6-7
در شرایط كنونی ،چین در حوزههای گوناگون بر هندوستان چیرگی دارد و از
این رو با نگاهی از باال به پایین ،نسبت به توسعه همکاریهای هندوستان با دیگهر
كشورهای منطقه و فرا منطقه ای تا زمانی سیاست صبر و احتیاط را دنبال مهیكنهد
كه حوزه نفوذ و بازیگری آن را تحت تأثیر قرار نداده ،موازنه قوا را به نفهع خهود
تغییر ندهد .چین حتی كوشیده با ارائه بستههای تشویقی  ١٠میلیارد دالری و حتی
بیشتر به هند در جریان سفر «پین » به دهلینو در  ،١٠ 1این كشهور را در حهوزه
قلمرو خویش قرار دهد ) .(Malik, 2016بر همین اساس ،سطح همکاری میان آنها
در موضوعات بین المللی و منطقه ای به دلیل حساسیتهای متقابل محهدود اسهت.
حمایت از كشورهای جهان سومی در تحوالت بین المللهی ،همکهاری در سهازمان
ملل متحد ،سازمان تجارت جههانی و صهندوق بهین المللهی پهول و برخهی دیگهر
نهادهای بهین المللهی و همچنهین موضهع انتقهادی مشهترک نسهبت بهه رفتارههای
یکجانبهگرایانه ایاالت متحده در نظام بین الملل در مداخله در امور داخلهی دیگهر
كشورها و اعمال تحریمها علیه كشورهایی همچون ایران از جمله این موارد است؛
اما همان گونه كه عنوان شد ،به دلیل گسهتردگی و ژرفهای كهم ایهن همکهاریهها،
1. Zhang Yan
2. Cold Peace
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مواضع مشترک آنها ،تأثیر چندانی در سطح كالن روابط دوجانبهه و همچنهین در
برابر ایاالت متحده ندارد ).(Bronson, 2013, p 14
در مقابل سطح رقابتها و گاه تنشهای مرزی و خط ونشان كشیدنههای دو
طرف برای یکدیگر ،بهگونههای اسهت كهه ههر كهدام بها احتیهاط و حهزماندیشهی
رفتارهای دیگری را زیر نظر گرفتهاند .از یک سو ،چین به پشتوانه اقتصاد شکوفا و
برتر و همچنین چیرگی دریایی ،حضور و یکهتازی سنتی ایاالت متحده در منطقهه
را برای افزونخواهیهای خود دستوپا گیر میداند و درصدد اعمال فشهار بهرای
خرو آن از منطقه است و از سوی دیگر ،هندوستان با احسهاس خطهر از امکهان
محاصره راهبردی توسط چین ،دست یاری بهه سهوی ایهاالت متحهد دراز كهرده و
كوشیده است تا از احساس خطر مشترک در جهت مهار آن اقدام كند .به عبهارتی
دیگر ،چین ایاالت متحده را به عنوان قدرتی هژمونیک میبیند و آن را متهم میكند
كه در حال پیگیری سیاست مهار است .هندوستان نیز چهین را بهه چشهم قهدرت
هژمونیک و كشوری توسعهطلب میبینهد و آن را مهتهم مهیكنهد كهه بههگونههای
فرصت طلبانه مانع از رشد و بالندگی هندوستان شده اسهت ،حهال آنکهه در انظهار
عمومی از گسترش روابط دوجانبه استقبال میكنهد .در چنهین شهرایط پیچیهدهای،
معمای تنگه «ماالكا» در چین با «معمای تنگه هرمز»( ) هندوستان در رقابت اسهت.
اگر نیروی دریایی چین در حال گسیل شدن به سمت جنوب است ،نیروی دریایی
هند عزم آب های شرق كرده است .دهلی نو در گهام بعهدی ،از واشهنگتن خواههد
خواست تا از روابط راهبردی دوجانبه برای تقویت جایگاه هند در برابهر چهین و
كاهش تهدیدات دشمن دیرینه خود یعنی پاكستان استفاده كند؛ امها اینکهه ایهاالت
متحده چگونه رفتار خواهد كرد ،به میزان توجه این كشور در حفظ تعهادل مثلهث
امنیتی بستگی دارد ).(Bronson, 2013, p14
از آنجایی كه میدان نبرد همچون جن

اول و دوم جهانی ،فرسن ها دورتهر

از مرزهای آبی ایاالت متحده است ،بالطبع در صورت باال گهرفتن دامنهه تهنشهها
میان دو قدرت نوظهور ،ایاالت متحده میتواند در مصالحه با چین ،هندوسهتان را
قربانی خواستههای خود در ایندوپاسیفیک كرده و پیروز میهدان شهود .ایهن همهان
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نکتهای اسهت كهه پژوهشهگر چینهی بهه آن اشهاره كهرده اسهت .او معتقهد اسهت
«هندوستان به آن اندازه قوی نشده است كه بتواند بر روابط ایاالت متحده و چهین
تأثیری بگذارد» ).(Zhang, 2005
دهلینو با لحها ابتکهار كمربنهد و راه چهین ،ناچهار اسهت میهان چهین كهه
روزبه روز در حال پیشرفت و تهأمین مهالی پهروژهههای زیرسهاختی حمهل ونقهل،
ترانزیت ،دفاعی و  ...در كشورهای منطقهه اسهت و ایهاالت متحهده ،بهزر تهرین
تأمینكننده امنیهت در منطقهه ،موازنهه ایجهاد كنهد .انجهام چنهین مهأموریتی بهرای
هندوستان در شرایطی كه چین بارها وارد رویارویی مستقیم بها ایهاالت متحهد در
موضوعاتی چون دریای چین جنوبی شده اسهت ،دردسرسهاز خواههد بهود .چهین
به شدت در حال بهروزرسانی توان نظامی و سهاخت جزایهر مصهنوعی در دریهای
چین جنوبی و همچنین اسهتقرار پایگهاهههای نظهامی حتهی در منهاطق دورافتهاده
همچون جیبوتی است تا بتواند امنیت و نفوذ خود را در منطقه ایندوپاسیفیک حفظ
و توسعه اقتصادی خویش را تداوم بگشد .ایاالت متحده نیز در پی یافتن دوسهتان
و متحدان جدیدی در منطقه است تا بتواند هزینههای امنیت منطقه را تأمین نمایهد
و در پی راه انداختن شبکه اقتصادی فراملیتی شبیه «همکهاری تهرانس پاسهیفیک»
است تا بتواند همتراز بها گفهت وگوههای تحهت رهبهری چهین بهرای چهارچوب
ابتکارعمل «همکاری جامع اقتصادی» اقدام كند.
در واقع چین و هندوستان هیچكدام عضو همکاری ترانس پاسیفیک نیستند و
ایاالت متحده نیز از آن خار شده است .در همان حال كه چین در حال ههدایت
گفتوگوها برای راهاندازی ابتکارعمل همکاری جامع اقتصادی بوده و هندوسهتان
نیز كامالً در آن مشاركت داشته است ،سهناریوی جهالبی بهرای كشهورهای منطقهه
فراهم می شود ،جایی كه ایاالت متحده ،تأمین كننده نگسهت امنیهت در منطقهه ،در
حال ساخت شبکه اقتصادی است و چین تأمینكننده نگست مالی ،در حال تقویت
توانمندی نظامی خویش است ).(Prabhakar, 2014a, pp 50-51
)1. Trans- Pacific Partnership (TPP
2. Comprehensive Economic Partnership (RCEP) initiative
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نتیجهگیری
ایاالت متحده درصهدد اسهت تها در منطقهه ایندوپاسهیفیک كهه مؤلفههههای نظهام
هژمونیک این كشور به خطر افتهاده اسهت ،خیهزش دو قهدرت نوظههور چهین و
هندوستان و به ویژه چین را مدیریت كند؛ زیرا سهودای رهبهری و برپهایی نظمهی
هژمونیک به سبکی متفهاوت بها ایهاالت متحهده دارد .چهین بها كاربسهت راهبهرد
«واگذاری امور آسیا به مردم آسیا» در چهارچوب ابتکهار كمربنهد و راه در تهالش
است تا با توسعه زیرساختهای ترانزیتی ،انرژی ،مالی و تجاری كشورهای مسهیر
شرق به غرب ،رفتهرفته حوزه نفوذ و بهازیگری خهود را در برابهر ایهاالت متحهده
گسترش دهد و هژمونی نظام لیبرالهی را بها چالشهی بنیهادی روبههرو سهازد .ایهن
موضههوع بههالطبع نگرانههیهههای امنیتههی و راهبههردی را بههرای رقیههب منطقهههای آن،
هندوستان ،باال برده است .در این فرآینهد ،ایهاالت متحهده درصهدد برآمهده تها بها
برقراری پیوند بین دو منطقه اقیانوس هند و پاسیفیک از رهگذر همکاری با هند به
مقابله با تهدیدات بلندپروازانه چین بتردازد.
بر همین اساس ،در فضای سه قطبی یا مثلثگونه امنیتی منطقه ایندوپاسیفیک،
هندوستان و ایاالت متحده ،دو قدرتی كه از جانب چین به عنهوان رقیبهی مشهترک
مورد تهدید قرار گرفتهاند ،در توافقی نانوشته گرد هم آمدهاند؛ هر چنهد در میهزان
تعامل با یکدیگر مالحظاتی دارند.
افزون بر همکاری های دوجانبه در حوزهههای گونهاگون اقتصهادی ،تجهاری،
مالی و امنیتی ،هند و ایاالت متحده همکاری های چندجانبه را ترتیب دادهاند تا راه
را برای افزونخواهیهای چین ببندند و نوعی ائتالف دریایی را به وجود آورند كه
چینیها از آن با عنوان «ناتوی آسیایی» یاد میكنند.
چین نیز با كاربست رویکرد رشتههای مروارید در چارچوب ابتکار كمربنهد و راه
در تالش است با سرمایهگذاری در كشورهای گوناگون مسیر شرق به غرب در دریا و
خشکی و همچنین استقرار نیروی دریایی خود در بندرهای واقع در ایندوپاسهیفیک تها
شاخ آفریقا ضمن تأمین امنیت مسیر دریایی ترانزیت كاال و انرژی مورد نیاز خهود ،بهه
1. Asian NATO
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تقویت پشتوانههای امنیتی خویش در برابر اتحاد هنهد و ایهاالت متحهده اقهدام كنهد و
معماری امنیتی آینده منطقه را به نفع خویش سهامان دههد .در برابهر چنهین راهبهردی،
ایاالت متحده آمریکا سیاست رقابت -همکاری را در قبال چین اتگاذ كرده است؛ زیرا
باور دارد كه نیاز متقابل این سه قهدرت در حهوزهههای مشهتركی همچهون تروریسهم،
دزدی دریایی ،تهدیدات زیستمحیطی و همچنین وابسهتگی در حهوزهههای تجهاری،
مالی و اقتصادی به یکدیگر نیازمند تركیبی از همکاری -رقابت خواهد بود.
بر این اساس چین از همگرایی هندوستان با ژاپن و ایاالت متحهده در مثلهث
امنیتی ایجادشده برای مهار خود احساس خطر میكند و در مقابهل ،هندوسهتان از
اتحاد چین و ایاالت متحده كه منجر به مهار رشد آن كشور شود یا ایاالت متحهده
حوزه نفوذ چین را در منطقه ایندوپاسیفیک به رسمیت بشناسهد نگهران اسهت .در
عین حال ،تنش در روابط ایاالت متحده -چین ،سبب می شود تا هندوستان نقشهی
موازنهگر را در این مثلث بازی كند؛ اما در صورت وقوع تهنش در روابهط هنهد و
چین ،موضعگیری ایاالت متحده سرنوشتساز خواهد بود.
به این ترتیب اینکه هندوستان وارد اتحاد نرم یا سگت با ایاالت متحده یها ژاپهن
شود بر تصمیم چین برای موضعگیری بر سر رشد هندوستان تعیینكننده خواهد بهود.
با عنایت به نزدیکی هند و ایاالت متحده ،پیشرفت و توسعه هندوسهتان موجهب مههار
چین در منطقه ایندوپاسیفیک خواهد شد و هژمونی ایاالت متحده بر مبنای ارزشهها و
هنجارهای مشترک برای مدتی تداوم خواهد یافت .حهال آنکهه هندوسهتان ضهعی

و

منزوی منطقه ایندوپاسیفیک را به آستانه نظم و صلح چینی سوق خواهد داد.
پیچیدگی منافع مشترک اقتصادی از یکسو و منافع راهبهردی رقابهتپهذیر و
درگیر با هم از سوی دیگر ،تنوعی از آینهدهههای ژئهوپلیتیکی جهایگزینی را ارائهه
میكند كه تأثیرات مهمی بر نقشآفرینی ایهاالت متحهده در منطقهه ایندوپاسهیفیک
خواهد داشت .از این رو ،ایاالت متحده برای مقابله با افزونخواهی چین ،راهبهرد
موازنهسازی قدرت را در منطقه پیش گرفتهه ،تهالش دارد معمهاری امنیتهی آینهده
منطقه را بر اساس ثبات هژمونیک و در چارچوب یکی از دو راهبرد موازنه قهوای
1. soft or hard alignment
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هند در برابر چین یا برقراری نظام امنیت دسته جمعی مبتنی بر همنواسازی چین و
هند با سیاستهای قدرت هژمون تنظیم كند.

پینوشتها
 .هندوستان با دارا بودن تولید ناخالص داخلی با رقم نزدیهک بهه  ١01تریلیهون دالر در
سال  ١٠ 1در رتبه پنجم بزر ترین اقتصادهای دنیا قرار گرفت .ایهن كشهور در
همان سال نزدیک به  18میلیارد دالر در حوزه نظامی هزینه كرده كه باز هم رتبهه
پنجم دنیا را به خود اختصاص داده است .ناوگان دریایی هندوستان نیز در ١٠8٠
یکی از پنج قدرت برتر دریهایی دنیها خواههد بهود .همچنهین بهرآورد مهی شهود،
هندوستان در  ١٠1٠احتماالً به جایگاه دومین اقتصاد بزر جهان دسهت یابهد و
انتظار میرود جمعیت هندوستان با میانگین  ١1ساله ،در دهه بعد از چهین پیشهی
بگیرد؛ امری كه سبب تغییر در سیاست تکفرزندی در چین در نوامبر  ١٠ 8شده
است .نک به:

Defining Our Relationship with India for the Next Century: An Address by
U.S. Secretary of State Rex Tillerson 2,017; China reforms: One-child
policy to be relaxed 2013;With an Expenditure of $52.5 Billion, India Is
Now 5th Largest Defense Spender in the World 2018.

 .١چین بنا بر رویکرد رشته دانههای مروارید ،درصدد است با گسترش حضهور خهود در
مناطق دریایی گوناگونی به گستردگی شاخ آفریقا تا شرق ایندوپاسیفیک ،جایگاه
راهبردی خود را در چارچوب راه ابریشم دریایی سده بیسهت و یکهم در منطقهه
ایندوپاسیفیک مستحکم كند .در چارچوب این رویکرد ،چین با اجهاره  1٠سهاله
بندر گوادر پاكستان ،افزون بر دسترسی مناطق غربی كمتر توسهعه یافتهه خهود بهه
آبهای آزاد ،بر كشتیهای تجاری و نفتكشهای در رفت وآمد بهر تنگهه هرمهز
نظارت راهبردی خواهد یافت و منجر به شکلگیری «معمای تنگهه هرمهز» بهرای
هندوستان خواهد شد .از این رو توسعه بندر چابهار ایران راه گریزی از این معما
دانسته میشود.
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