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Abstract 

Today, the center of gravity of international politics and security has shifted 

from the Atlantic to the Pacific and Indian Oceans. The term Indo-Pacific is a 

term used to describe this evolution. Each of the major international powers is 

seeking to play a role in this area. This article seeks to answer the question of 

"what role does Europe play in the great Indo-Pacific game?" The hypothesis of 

the article, which has been studied by descriptive-analytical method, is that the 

European Union has already gained effective influence in the Indian and Pacific 

Oceans at the level of "national units" and "Union", but in order to play a more 

effective role, it can Institutionalization in this area. The interest of the countries 

in the region in the normative attitude of the European Union and their concern 

about the negative consequences of the Sino-US competition in the region has 

provided a good opportunity for Europe to play a role in the Indo-Pacific area. In 

addition, US efforts to establish a regional order embodied in the Indo-Pacific 

Strategy and China's efforts to establish a regional order embodied in the Belt-

Road Initiative are mutually reinforcing, allowing Europe to do the same. By 

adopting an "inter-institutional" strategy, to regulate the regional order of the 

Indian Ocean and the Pacific. Such a conclusion, within the framework of the 

role balance theory, practically reinforces the role of Europe, along with the 

United States and China, in the process of regional and global order 

developments. 

Keywords: Indo-pacific, Institutionalism, Regional Order, European Union, 

Role Balancing Theory 
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 چكيده
الملل از حوزه اقیانوس اطلس به  حهوزه اقیهانوس امروزه مرکز ثقل سیاست و امنیت بین

ای است ک  در توصهی  پاسیفیک واژه _هند و آرام انتقال پیدا کرده است. اصطلاح ایندو 

رینی در ایهن آفالمللی درصدد نقشهای مهم بینرود. هر یک از قدرتکار میاین تحول ب 

 _اروپا در بازی بهزر  اینهدو »اند. مقالۀ حاضر در پی پاسخ ب  این پرسش است ک  حوزه

تحلیلهی بررسهی  _فرضی  مقال  ک  ب  روش توصیفی « کند؟پاسیفیک چ  نقشی ایفا می

« ایاتحادیه »و « ههای ملهیواحهد»اینک اتحادی  اروپا در دو سطح شده آن است ک  هم

وزه اقیانوس هند و اقیانوس آرام پیدا کرده است، اما برای ایفهای نقهش نفوذ مؤثری در ح

تواند ب  نهادسازی در این حوزه مبادرت ورزد. علاق  کشورهای منطق  ب  نگرش مؤثرتر می

هنجاری اتحادی  اروپا و نگرانی این کشورها از پیامدهای منفی رقابت چهین و آمریاها در 

پاسیفیک فهراهم کهرده _آفرینی اروپا در حوزه ایندومنطق ، فرصت مناسبی را برای نقش

ای کهه  در شههال اسههترات ی علاوه تلههاش آمریاهها بههرای ایجههاد ن ههم منطقهه اسههت. بهه 

ای که  در شهال ابتاهار پاسیفیک نمود یافت  و تلاش چین برای ایجاد ن م منطق _ایندو

اروپها اماهان  کننهد و ایهن نیهز به تجلی یافت ، همدیگر را خنثی مهی« جاده _کمربند »

ای حهوزه اقیهانوس هنهد و ب  ن م منطق « میان نهادگرایی»دهد تا با اتخاذ استرات ی می

، عملاً نقش اروپا را «توازن نقش»ای در چهارچوب تئوری آرام سامان بخشد. چنین نتیج 

 کند.ای و جهانی تقویت میدر کنار آمریاا و چین در روند تحولات ن م منطق 

ای، اتحادیه  اروپها، تئهوری پاسیفیک، نهادگرایی، ن م منطقه  _ایندو  :دیهای کليواژه

 توازن نقش
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 مقدمه

به معنی اقیانوس هند و اقیانوس آرام است.  ایت   1«پاسیفیک -ایندو »در اصطلاح، 
ای اس. که در یک سر آن اقیانوس هنتد و در ستر حوزه از نظر جغرافیایی، منطقه

دیگر آن اقیانوس آرام قرار دارد  ای  مفهوم امروزه فقط به یتک منطقتج جغرافیتایی 
تتی از شود، بلکه با بار ژئوپلیتیکی همراه اس.  بتدیهی است. وقصرف اطلاق نمی

کنیم در حقیق. به نوعی قائل به رابطه میان جغرافیا، قتدر  ژئوپلیتیک صحب. می
و سیاس. هستیم  سه عامل در حوزه اقیتانوس هنتد و اقیتانوس آرام باعته شتده 

 اس. تا ای  منطقج جغرافیایی بار ژئوپلیتیک به خود بگیرد:

آمریکتا رشد روزافزون قدر  چی  و درنتیجه تشدید شکاف بتی  چتی  و  -
تری  رقیب آینده خود را چی  قلمداد کرده و درصتدد ای که واشنگت  جدّیگونهبه

 مهار آن اس. 
قابل توجه با منتافعی فراتتر از عنوان قدر  اقتصادی و نظامی ظهور هند به -

 منطقج جنوب آسیا که ای  مهم با توجه به پیشینج اختلافتا  ایت  کشتور بتا چتی ،
 قاب. سنگی  بی  ای  دو شده اس.  وجود آمدن رباعه به
های اقتصادی شرق و جنوب شرق آسیا و منطقتج افزایش ارتباط بی  قدر  -

ویژه به ای  دلیل که اقیانوس هنتد و کشتورهای پیرامتونی آن هتم اقیانوس هند؛ به
یک کریدور و هم یک منبع مهم انرژی و منابع دیگر برای اقتصادهای بزرگ شترق 

 اس. و جنوب شرق آسیا 
وزیر ژاپ ، اولی  کستی ، نخس.«شینزو آبه»از نظر پیشینه، بی  سیاستمداران، 
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پاستیفیک  _از واژۀ ایندو  7002بود که در سخنرانی خود در پارلمان هند در او  
بترای عنوان اقتدامی هتای هنتد و آرام را بتهادغام اقیانوس»استفاده کرد و صراحتاً 

در   (Singh, 2016)پیشتنهاد کترد «یایی پهنتاورتراتصال دریاهای آزاد و غنی در آست
سیاست. ختارجی آمریکتا وارد شتد؛ پاسیفیک به زبان رسمی  _ایندو  ،7010سال 

کور  » و معاون وزیر امور خارجه،« هیلاری کلینتون» زمانی که وزیر امور خارجه،
هتایی های خود کردند؛ سخنرانیشروع به کاربرد ای  اصطلاح در سخنرانی ،«کمپل

بتازتوازن در »یتا  1«چرخش آمریکا به ستم. آستیا»گیری نظریج که منجر به شکل
  (Mohan, 2017)شد  2«آسیا

پاسیفیک را رهبران سیاسی ای  کشور متورد استتفاده  _در هند نیز واژۀ ایندو 
شروع بته  7017وزیر وق. هند، اواخر سال نخس. ،«مانموهان سینگ»قرار دادند  

از اصتطلاح  7012استترالیا در ستال  (Singh, 2016)اصتطلاح کترد  استفاده از ایت 
 7012پاسیفیک در بیانیه دفاعی خود استتفاده کترد  انتدونزی نیتز در ستال _ایندو

تری  کاربرد مفهوم تازه  (Singh, 2016)شروع به استفاده از ای  اصطلاح کرده اس. 
، صور  داده است.؛ او «دونالد ترامپ»پاسیفیک را رئیس جمهور آمریکا،  _ایندو 

پاستیفیک  _ایندو »، بارها خواستار 7012در اولی  سفر خود به آسیا در نوامبر سال 
 شد 3« آزاد و باز

در مجموع، ای  میزان کاربرد، حکای. از آن دارد که استفاده از ای  مفهتوم در 
در  توانتدشود، اما سؤال ای  اس. که آیتا ایت  مفهتوم متیتدریج رایج میمنطقه به

ای که یک ساختار نهادی بر پایه آن شکل گیترد  اروپتا گونهمنطقه نهادینه شود، به
ای چته عنوان یتک ستازه منطقتهدر نهادینه شدن ای  مفهوم و شکل دادن به آن بته

 تواند داشته باشد جایگاهی می

 . چهارچوب مفهومی: نهادگرایی2

گتی، اقتصتادی و سیاستی تمامی مفاهیم جغرافیایی تا حدودی بترای اهتداف فرهن
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ای  مفاهیم هرگاه نهادینه شوند و خود را در شتکل یتک  .شوندمختلف ساخته می
 شتوندکنند و درنتیجه بیشتر مقبول واقتع متیسازه نشان دهند، ابعاد هویتی پیدا می

(He & feng, 2020, p. 1 ) عنوان مثال، مردم منطقه آسیای جنوب شرقی با ایجتاد به
دریج ایدۀ جغرافیایی آسیای جنوب شرقی را پذیرفتند  هویت. اروپتا تبه« آ سه آن»

طور کته بیشتر خود را نشان داد  همتان« اتحادیه اروپا»گیری و مردم آن نیز با شکل
پاسیفیک نیز تا حد زیتادی  _اهمی. بلندمد  ایندو »کند اشاره می 1«مارک بیسون»

در حتوزه   (Beeson, 2018, p. 86) « به شیوۀ نهادینه شتدن آن مفهتوم بستتگی دارد
توضتی  دهنتدۀ نظتم « پاستیفیک _آستیا »اقیانوس آرام و هند، پیش از ای  مفهوم 

پاستیفیک  _توانتد جتایگزی  آستیا پاستیفیک متی _ای حاکم بود  آیا ایندو منطقه
عنوان یک جغرافیای سیاسی جدید برای تعریف روابط استراتژیک بی  کشتورها به

های پیشی ، ای  مهم بستگی به ای  دارد کته آیتا بر اساس استدلالشود  چگونه   
پاسیفیک در دنیای واقعتی، نهتاد _توانند بر اساس مفهوم ایندوهای منطقه میدول.

 ای بسازند چندجانبه
ای بر پایه منافع مشترک طبیعی یا هوی. ذاتی مشابه بنتا هیچ نهادسازی منطقه

گرایی یتتا کنتتد منطقتتهخاطرنشتتان متی« نتتگاوران یا»طور کته نشتده استت.  همتتان
زنی بی  کشورهایی بتا منتافع سازی فرایندی اس. که از طریق مذاکره و چانهرژیم

آید و هدف از آن نیز تسهیل همکاری بتی  ایت  وجود میمتنوع و حتی متناقض به
هتای جمعتی کشورها هم برای حل تعارضا  و هم برای نیل به منافع و دستتاورد

هتای   بنابرای  رهبتری، بترای تعیتی  منتافع مشتترک و کتاهش هزینتهبیشتر اس.
 ,Young)اس. « تعیی  کننده»احتمالی در روند تشکیل رژیم و ایجاد نهاد، عنصری 

1991, p. 281-308 ) 
، 2کند: رهبری ستاختارییانگ سه نوع رهبری را در تشکیل رژیم برجسته می

رهبر ستاختاری، فتردی است. کته  که  درحالی4و رهبری فکری 3رهبری کارآفری 
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تبدیل کند؛ رهبر کتارآفری  « زنیمندی از منابع مادی را به اهرم چانهبهره»تواند می
مهار  مذاکره برای تأثیرگذاری بر شیوه ایجاد معاملا  قابل قبول متقابل بترای »از 
ی ها متکتبه قدر  ایده»کند و رهبر روشنفکر نیز، فردی اس. که استفاده می« همه

ها در حل مستائل از طریتق کنندگان در نهاد را از نقش نهاداس. تا درک مشارک.
کنتد کته علاوه، یانگ فرض میبه  (Young, 1991, p. 288)« زنی نهادی بالا ببردچانه
المللی معمولاً مستلزم تعامتل حتداقل دو نتوع از رهبتری ایجاد نهادهای مؤثر بی »

ه نوع رهبری برای برخی از ترتیبا  نهتادی که مطلوب اس. هر س؛ درحالی«اس.
  (Young, 1991, p. 302) خاص وجود داشته باشد

و  1توان در دو عنوان خلاصته کترد: رهبتری اجرایتیانواع رهبری یانگ را می
  رهبری اجرایی به توانایی یک کشور در استفاده از ظرفی. متادی 2رهبری عقیدتی

 3«دستاوردهای نسبی»های مربوط به نگرانیخود برای رفع موانع عملیاتی، ازجمله 
هتا در چهتارچوب نهتادی اشتاره دارد  برای همکتاری دولت.« اقداما  جمعی»و 

ها و پیشتنهادا  بترای تغییتر در ارائج ایده افراد عنوان تواناییرهبری عقیدتی نیز به
شتود  گذاران از منتافع مشتترک در همکتاری تعریتف متیچگونگی درک سیاس.

منتافع »ستازد گذاران را قادر میکه رهبری عقیدتی، سیاس.دیگر درحالی عبار به
هتا شناستایی و گستتره دهنتد، رهبتری اجرایتی بته حتل را بی  دول.« مشترک

پردازد  تا حتدودی، رهبتری المللی میهای بی مشکلا  عملیاتی ذاتی در همکاری
که نگ اس. درحالیعقیدتی شبیه به ترکیبی از رهبری فکری و رهبری کارآفری  یا

 ( He & feng, 2020, p. 7-8) رهبری اجرایی شبیه به رهبری ساختاری یانگ اس.
، 5ی نتازکستازینه، نهتاد4ی عمیقسازینهی وجود دارد: نهادچهار نوع نهادساز

ادغتام « ستازی عمیتقنهادینه»ای از   نمونه7و فقدان نهادسازی 6ی موق.سازینهنهاد
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اروپا اس.  عمیق بودن آن بته دلیتل نقتش مستتقل نهادهتا در اقتصادی و سیاسی 
ای آ سته آن آ سه آن، مجمع منطقه .ها اس.شکل دادن به ترجیحا  و منافع دول.

هستتند  در ایت  نتوع « نهتادینگی نتازک»هایی از و اجلاس سران شرق آسیا نمونه
حاکمیت. هتا مؤثرنتد و بته نهادینگی، نهادها تنها در تسهیل همکاری بتی  دولت.

عبار  دیگر، نهادهتا نقتش مستتقلی در شتکل دادن بته کنند  بهها نفوذ نمیدول.
 کنند ترجیحا  و علایق دول. ایفا نمی

نهادسازی موق. به همکاری موق. و مبتنی بر موضوع خاص بتی  کشتورها 
عنوان مثال عملیا  نجا  گروه چهار، متشتکل از آمریکتا، استترالیا، اشاره دارد  به

شکل گرف.، اقدامی موق. بترای  7002ژاپ  که در واکنش به سونامی سال  هند و
ایجاد هماهنگی بی  ای  کشورها برای مقابله مؤثر با بحران ناشی از بلایای طبیعتی 
بود  پس از سونامی، سازوکار موق. همکاری بی  ای  چهار کشور به شکل نهادی 

است.؛ بته ایت  معنتی کته  «عدم نهادستازی»خاتمه یاف.  آخری  نوع نهادسازی، 
 .کنندها در صور  عدم هماهنگی نهادی، طبق منافع خود رفتار میدول.

دهتد  در ایت  متدل را نشتان متی« نهتاد _رهبری »مشخصا  مدل  1جدول 
نتوع  _ی عقیتدتییتی و رهبتری اجرارهبر -المللی ی بی و نوع رهبرتعامل بی  د

( نهادینته ستازی عمیتق را نشتان 1) کند  خانه شتمارۀنهادینه شدن را مشخص می
دهد که ناشی از رهبری قدرتمند اجرایی و رهبری قتوی عقیتدتی است.  خانته می

دهد که در آن رهبتری اجرایتی و نهادینه شدن را نشان می( وضعی. عدم2شمارۀ )
 رهبری عقیدتی ضعیف هستند 

 

 کیفیت رهبری و نهادسازی .2جدول 
 ق ی رهبری اجرایا ضعیف

 . نهادساتی عمیق1شماره . نهادساتی ناتک2شماره 
 ق ی

 رهبری علیدما
 . نهادساتی ا قز3شماره  . فلدان نهادساتی4شماره

 ضعیف  

(Source: He & feng, 2020, p. 10) 

اگر رهبری عقیتدتی قتوی باشتد، امتا رهبتری اجرایتی ضتعیف باشتد، نتیجتج آن 
(  گرچته رهبتری عقیتدتی قتوی، آگتاهی و درک 7نهادسازی نازک است. )خانته 
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هتا بترد، دول.گذاران در مورد منافع مشترک و نیاز به همکاری را بالا متیسیاس.
ایت    ه هستتندمواجت« اقتدام جمعتی»و « دستاوردهای نسبی»هنوز هم با مشکلا  

هتا نهادهتایی بترای همکتاری ایجتاد بدان معنا نیست. کته در ایت  شترایط دول.
کنند، بلکه بدان معنی اس. که اثربخشی آن نهادها ضعیف خواهتد بتود؛ زیترا نمی

ها دس. نخورده باقی مانده و همکتاری محتدود خواهتد منافع و ترجیحا  دول.
درنتیجج رهبری  دهد کهرا نشان می ( وضعی. نهادسازی موق.2بود  خانه شماره )

آیتد  رهبتری قدرتمنتد وجود متیقدرتمند اجرایی، اما رهبری عقیدتی ضتعیف بته
اجرایی برخی از کشورها را تشویق و یا حتتی وادار بته همکتاری درمتورد متوارد 
فوری خواهد کرد، اما بدون رهبری عقیدتی قتوی بترای ایجتاد تفتاهم متقابتل در 

توانند همکاری خود را پتس از برطترف کشورها به سختی می مورد منافع مشترک،
 .کردن مسائل فوری پایدار نگه دارند

پاستیفیک ریشته در  _با توجه به آنچه گفته شد، ضعف نهادسازی در اینتدو 
فقدان رهبری اجرایی و رهبری عقیدتی دارد  اگرچه استراتژی جدید ترامپ تحت. 

ای جتدی بترای گفتمتان ممک  است. انگیتزه« پاسیفیک آزاد و باز _ایندو »عنوان 
متحتده اقیانوس هند و اقیانوس آرام ایجتاد کنتد، مشتخص نیست. کته آیتا ایالا 

ای را ارائه دهتد یتا تواند رهبری اجرایی مورد نیاز برای ساخت  یک نهاد منطقهمی
گران و محققان سیاس. در ترویج مفهوم ایندو علاوه اگرچه برخی از تحلیلخیر  به

پاستیفیک  _گرایی اینتدو پاسیفیک فعال هستند، رهبری عقیدتی در پش. منطقه _
کشتور چتی  هتم نته در قالتب (  He & feng, 2020, p. 11)همچنان ضعیف اس. 

جاده ستعی دارد  _پاسیفیک، بلکه در چهارچوب ابتکار کمربند  _استراتژی ایندو 
ورزد، ولی شتکی نیست. نوعی نهادسازی در حوزه اقیانوس آرام و هند مبادر  به

 که موانع چی  در پیگیری چنی  هدفی کمتر از آمریکا نیس.  

رسد یتک رهبتری عقیتدتی قتوی از یتک جامعته معرفتتی نظر میبنابرای  به
گذاران برای شناسایی منافع مشترک و نقاط کانونی فرامرزی برای کمک به سیاس.

همکتاری در رفتع  برای همکاری و یک رهبری اجرایی قتوی بترای همتاهنگی و
اه شتاید بتوانتد ایموانع اجرایی لازم اس.  اتحادیه اروپا با توجه به نفتوذ منطقته
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که آمریکتا از طریتق استتراتژی عبار  دیگر درحالیچنی  جایگاهی را پیدا کند  به
پاسیفیک آرام و باز درصتدد نهتاد ستازی انحصتاری ختویش است. و در  _ایندو 

جاده درصتدد نهادستازی انحصتاری و فراگیتر  _مربند مقابل، چی  هم با ابتکار ک
را جه. شتکل  1«توازن بی  نهادی»تواند استراتژی باشد، اتحادیه اروپا میخود می

ای در حوزه اقیانوس آرام و اقیانوس هند پیشه کند  منظتور از دادن به نظمی منطقه
کتایی و چینتی ای اس. که نهادسازی آمریتوازن بی  نهادی، ایجاد یک سازه منطقه

را توأمان در خود جای دهد و در عی  حتال کشتورهایی را کته در منطقته تمایتل 
چندانی به ابتکارا  آمریکا و چی  ندارند را نیز به خود جلب کند  ای  مهم بیشتتر 

ای حوزه اقیانوس آرام و هند به ای  دلیل امکان پذیر اس. که اولاً، اروپا نظم منطقه
محتور و دانتد، ثانیتاً، دو جریتان قتوی چی متؤثر متی را در سرنوش. آتتی ختود

کننتد و تحت. ایت  شترایط های یکدیگر را در منطقه خنثی متیآمریکامحور تلاه
گرایی و نهادسازی را بته ستود یکتی از تواند کفج منطقههای اتحادیه اروپا میتلاه

ای نطقتههتا و نهادهتای مزدن بی  ای  دو و یا با همکاری کشتورای  دو و یا جمع
گرایی را در حتوزه اقیتانوس هنتد و اقیتانوس آرام موجود، شکل جدیدی از منطقه

خواهد بتود  هتم 2«پادشاه ساز»ارائه دهد  در چنی  شرایطی اتحادیه اروپا اصطلاحاً 
رفتار آمریکا و هم رفتار اروپتا و هتم رفتتار چتی  در حیطتج نهادستازی از قاعتدۀ 

ای در پتی ایفتای نقتش هر کشتور یتا اتحادیته کند؛ یعنیپیروی می 3«توازن نقش»
 ای و یا جهانی در حال ظهور اس. های منطقهدهی به نظمخاص خود در شکل

 پاسيفيک _. نقش اروپا در حوزه ایندو 0

امنیتتتی و  _ای( و در دو موضتتوع )سیاستتی اروپتتا در دو شتتکل )ملتتی و اتحادیتته
 گیر اس.: تجاری( در حوزه اقیانوس هند و آرام در _اقتصادی 

 پاسيفيک _های ملی اروپا در حوزه ایندو بازیگری واحد .0-2

 _های اروپایی به فراخور منافع و قدر  خود در مسائل اینتدو اگرچه اغلب کشور
                                                                                                                                 

1. Inter-institutional balancing strategy 

2. Kingmaker 

3. balance of roles 
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باشتد: تتر رسد جایگاه دو کشور از ستایری  برجستتهنظر میپاسیفیک درگیرند، به
 فرانسه و بریتانیا  

 . جایگاه فرانسه0-2-2

انداز ایت  کشتتور از نظتتم نوس هنتتد و آرام بتترای دیپلماستی فرانستته و چشتتماقیتا
اولوی. اصلی فرانسه در منطقته، محافظت. از  قطبی و باثبا  بسیار مهم اس. چند

در اقیتانوس آرام  1قلمروهای خارج از کشور مثل کالدونیای جدید و پلینزیا فرانسه
در اقیانوس هند اس.  ایت  منتاطق دارای منطقته انحصتاری اقتصتادی  2لاریینون و

وسیع اس. و یک میلیون و ششصد هزار شهروند فرانسوی خارج از کشتور را در 
  فرانسته  ( French Ministry of the Armed Forces, 2019)ختود جتای داده است.

تره همچنی  در ای  منطقه مشتتاق افتزایش صتادرا  دفتاعی، جلتوگیری از گست
ای و تروریسم، حفظ امنی. دریایی و پیوندهای مهتم تجتار  و حمایت. از هسته

  (france diplomatie, 2019)اس. المللی موجود نظم بی 
، فرانستته تلتتاه کتترد تتتا «فرانستتوا اولانتتد»جمهتتور پیشتتی ، در زمتتان رئیس

ژاپت   ای؛ ازجملته استترالیا، هنتد وهای امنیتی خود را با بازیگران منطقتههمکاری
های جدیتد دوجانبته بتا انتدونزی، متالزی، نیوزیلنتد، فیلیپتی ، روز کند و توافقبه

ویژه بتر ها را بتهای  تلاه« امانوئل ماکرون»سنگاپور و ویتنام منعقد نماید  امروزه 
تری  کشور اروپتایی در استرالیا، هند و ژاپ  متمرکز کرده اس. و فرانسه را به فعال

 نوس آرام تبدیل کرده اس. اقیانوس هند و اقیا

ای برختوردار است.  رشد روابط دوجانبه بی  فرانسه و هند از اهمیت. ویتژه
کننتد  در جدیتدتری  رهبران دو کشور همه ساله برای اجلاس دوجانبه ملاقا  می

در پتاریس برگتزار شتد، متاکرون از نارانتدا متودی،  7012موردی که در آگوس. 
فرانسه شرک. کند   3در شهر بیاریتز  G7در اجلاسوزیر هند، دعو  کرد تا نخس.

های مشترک و نقشته راه دو کشتور در در آن اجلاس، دو کشور در مورد همکاری
                                                                                                                                 

1. New Caledonia and French Polynesia 

2. La Réunion 

3. Biarritz 
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هتای امی، سیاست.ای غیرنظتزمینه امنی. سایبری و فناوری دیجیتال، انرژی هستته
   پتاریس و (Mea, 2019)وهوایی و امنی. دریایی گفتگو کردندانرژی، تغییرا  آب

، 7012نو همچنی  دارای همکاری جدی در بخش دفاعی هستتند  در متارس دهلی
نامته انداز همکاری مشترکی را برای اقیتانوس هنتد ترستیم و توافقدو کشور چشم
ای را امضا کردند که امکان دسترسی متقابل به تأسیستا  نظتامی همکاری دوجانبه

صتادرا  دفتاعی ختود بته هنتد، آورد  علاوه بر ای ، فرانسه یکدیگر را فراهم می
وشتش را گستتره داده و ستی 7012ی در ستال میلیارد دلتار 2.2ازجمله قرارداد 
  (Indiatimes, 2019)بته هنتد تحویتل داد  7012را در اکتبتر « رافائل»ج. جنگنده 

ای دیگر و در قالب انتقال فناوری نظامی به هنتد کته ارزه نامههمچنی  طی توافق
در هنتد ستاخته  1«استکورپ »ارد دلتار است.، شتش زیردریتایی میلی 2آن بیش از 

، رئتیس ستتاد نیتروی دریتایی فرانسته، دریاستالار 7012در نتوامبر ستال  شود می
هتای دریتایی ، پیشنهاد کرد که فرانسه و هند امکان انجام گش.2«پرازاک کریستف»

   (Peri, 2019)به بحه بگذارند  7070مشترک در اقیانوس هند را در سال 

را های امنیتی سابق ختود بتا ژاپت  فرانسه همچنی  تلاه دارد دامنه همکاری
 7+7پاریس و توکیو پتیش از ایت ، گفتگتوی امنیتتی   و تنوع بخشد گستره داده

شامل وزیران امور خارجه و دفاعی خود را داشتتند و اخیتراً نیتز در متورد انجتام 
هتای دریتایی تمرینا  دریایی مشترک و آغاز گفتگوهای جدید در مورد همکتاری

  (Lutkin, 2018)بحه کرده اند 
تر شده است.  علت. آن ر نزدیکهای اخیروابط فرانسه و استرالیا نیز در سال

فرانسته و  اس. که دو کشتور، اهتداف مشتابهی در اقیتانوس آرام جنتوبی دارنتد 
استرالیا )به همراه نیوزیلند( مسئولی. انجام عملیا  امدادرسانی در برابر سوان  در 

، 7012عهتده دارنتد  در متارس به 3«فرانتز آرایتش»اقیانوس آرام را تح. اصطلاح 
هتای استتراتژیک را بیانیه مشترکی را امضا کردند که شتامل همکتاریپاریس و کانب

در ستفر متاکرون بته استترالیا در متاه مته  بلندمد  در اقیانوس هند و آرام است. 
                                                                                                                                 

1. Scorpène 

2. Admiral Christophe Prazuck 

3. FRANZ Arrangement 
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حمایت. کترد؛ یتک مثلته  1«کتانبرا _دهلتی  _محور پاریس »، وی از ایده 7012
و مرتبتاً توستط وجود آمتده ای بتهای که برای حمای. از نظم منطقتهامنیتی منطقه

شود  علاوه بر ای ، فرانسه وزرای دفاع و امور خارجه کشورهای مذکور برگزار می
اند  ایت  رابطته برقرار کرده 7012نظامی از سال _و استرالیا یک رابطج قوی صنعتی

برنتده  DCNSموستوم بته « شرک. فرانسوی گروه دریتایی»زمانی شکل گرف. که 
برای ساخ. دوازده زیردریایی جدید بترای استترالیا میلیارد دلاری  20یک قرارداد 

  (france24, 2016)شد 
های ارشد فرانسه علتاوه بتر تلتاه بترای تقویت. روابتط وزیران و دیپلما 

ای چندجانبته نیتز شترک. های منطقه در چنتدی  مجمتع منطقتهدوجانبه با کشور
متحتده اعضتای و ایالا عنوان مثال فرانسه به همراه استترالیا، نیوزیلنتد کنند  بهمی

وشتش کشتور حتوزه سازمانی علمی و فنی هستند که بیست.فعال جامعه دو زبانه 
اقیانوس آرام عضو آن هستند  پاریس همچنی  شتریک گفتگتو، شترک. کننتده یتا 

ای دیگری همچتون انجمت  حتوزه اقیتانوس هنتد، های منطقهعضو میزبان سازمان
، ستمپوزیوم دریتایی اقیتانوس هنتد، نشس. وزیتران دفتاع اقیتانوس آرام جنتوبی

ای حتوزه سمپوزیوم دریایی اقیانوس آرام غربی و دبیرخانه برنامته محیطتی منطقته
 اقیانوس آرام اس. 

ها اس.  ای  گرایی در آسیا حتی فراتر از ای  فعالی.تعهد فرانسه به چندجانبه
لیا، نیوزیلنتد و کشور در زمینه امنی. دریایی در جنوب غربی اقیانوس آرام با استرا

 کنتد همکاری می 2عنوان بخشی از گروه هماهنگی دفاع چهارجانبهمتحده بهایالا 
عنوان یک عضو دائم شورای امنیت. ستازمان ملتل و یتک در همی  حال فرانسه به

عهتده جزیره کتره را بهای در شتبهای، مسئولی. مدیری. بحران هستهقدر  هسته
ها هتم در ستازمان ملتل و هتم در اتحادیته حریمدارد و نقش مؤثری در سیاس. ت

علاوه بر ای ، پاریس ابراز علاقه کرده اس. تتا در  کند شمالی ایفا میاروپا علیه کره
 .جلسه وزرای دفاع آ سه آن شرک. کند

                                                                                                                                 

1. Paris-Delhi-Canberra axis 

2. Quadrilateral Defense Coordination Group 
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های دیپلماتیک، فرانسه مستقیماً در امنیت. دریتایی و آزادی فراتر از همکاری
هتزار پرستنل نظتامی مستتقر در با نزدیک به هف.منطقه نقش دارد   دریانوردی در

 7017هتای نظتامی فرانسته در منطقته از حتدود ستال طلبیپاسیفیک، جاه _ایندو 
ژان ایتو لتو »طور قابل توجهی تحول یافته است.  وزیتر دفتاع پیشتی  فرانسته ، به

ارائته داد خواستتار  1«7012لتا -شتانگری»گفتگتوی "، در سخنرانی کته در «دری 
 ,Le Drian). نظم و محستتوس اروپتتا در دریتتای چتتی  جنتتوبی شتتد حضتتور متت

، جانشی  لتو دریت ، مجتدداً تعهتد و تمایتل فرانسته را در «فلورانس پارلی»(2016
های نیتروی دریتایی کشتی .اعلام کرد 7012و  7012لا در سال -گفتگوی شانگری

فرانسته در های دریای چی  جنوبی عبور کرده و بار از آبفرانسوی تاکنون چندی 
پنج عملیا  را در ای  منطقه انجام داده اس.  به همی  ترتیتب، در متاه  7012سال 

 در جزایر« دیکسموود»، دو کشتی فرانسوی ازجمله کشتی تهاجمی 7012مه سال 

در دریای جنوبی چی  به دریانوردی پرداختند  به همی  ترتیب در آوریل  اسپراتلی
با عبتور از تنگته تتایوان، عصتبانی. چتی  را  ، یک ناوگان دریایی فرانسوی7012

  (Ali, 2019)برانگیخ. 
، 7012نیروی دریایی فرانسه از جها  دیگری نیز فعال بتوده است.  از ستال 

را انجام دادند  هدف ای  مأموری. آمتوزه ستالانه نیتروی  2«مأموری. ژان دارک»
هتم بته ایت  تمرینتا  زنی در منطقه اس.  اخیراً بریتانیا و آمریکا دریایی و گش.

هایی را نیز در اقیانوس هند تح. مأموریت. علاوه بر ای ، فرانسه کشتی اند پیوسته
 . ,Navaltoday)در کنار نیتروی دریتایی آمریکتا قترار داده است. 3«100بوئیس بلو»

2018)  
، نیروی دریایی فرانسه بتا یتک استکادران 7012علاوه بر ای ، در ماه مه سال 

با هند در اقیانوس هنتد  4ی  دوره از رزمایش سالانه دریایی وارونادر هفدهم بزرگ
شرک. کردند  در همان ماه، فرانسه گتروه دریتایی ختود، ازجملته نتاو هواپیمتابر 
                                                                                                                                 

1. Shangri-La Dialogue 

2. Mission Jeanne d'Arc 

3. Bois Belleau 100 

4. Annual Varuna maritime exercise 
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طور مشترک بتا های دریایی ترکیبی در آسیا که تاکنون بهرا به تمری « شارل دوگل»
ام کرد  فرانسه همچنتی  در ستایر متحده انجام شده بود، اعزاسترالیا، ژاپ  و ایالا 

کند  در گفتگتوی طور مرتب شرک. میتمرینا  دوجانبه و چندجانبه در منطقه به
، پارلی قول داد که فرانسه همچنتان بتیش از دو بتار در ستال در 7012لا -شانگری

متاکرون اخیتراً قصتد فرانسته را بته منظتور  .دریای چی  جنوبی گش. زنتی کنتد
گشتی جدید به همراه سایر لوازم اعلام کرد که ازجملته  سفاره ساخ. شش قایق
های فرانسته در اقیتانوس آرام جنتوبی و اقیتانوس هنتد اهداف آن حفاظ. از آب

 (Adamczyk, 2019).اس. 

 جایگاه بریتانيا .0-2-0

های اخیتر های اصلی نظامی اروپا، در ستالعنوان یکی دیگر از قدر بریتانیا نیز به
حضور اقتصادی، دیپلماتیتک و نظتامی ختود در اقیتانوس هنتد و  دنبال افزایشبه

اقیانوس آرام بوده اس.  هدف بریتانیا از ای  حضور، محافظ. از منافع ملی ختود 
در شکل ترویج تجار  و فروه تسلیحا ، پیشبرد پتروژه نفتوذ جهتانی بریتانیتا، 

از نظتم  توسعه قدر  دریایی، کمک به اطمینتان از آزادی دریتانوردی و حمایت.
و نیتاز  1پاسیفیک اس.  خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا _المللی در حوزه ایندو بی 

ای  کشور به ایجتاد روابتط تجتاری جدیتد در منطقته و نیتز بازیتابی ژئوپلیتیتک 
پاستیفیک را _رفته خود، ازجمله عواملی هستند که توجه بریتانیتا بته اینتدوازدس.

 بیش از پیش افزایش داده اس. 

هتا، ای از پایگتاهای انگلستان احتدا  مجموعتهمحصول حضور امنی. منطقه
هتای مشتترک است.  شترکای برجستته هتا و استتقرار دریتایی و تمتری مشارک.
تر ای انگلتیس شتامل استترالیا، هنتد، ژاپت  و همچنتی  کشتورهای کوچتکمنطقه
ر ای  میان روابتط د .المنافع مانند: برونئی، مالزی، نیوزلند و سنگاپور هستندمشترک

لندن و کانبرا در ستال  .دیرینه نظامی و فرهنگی انگلیس با استرالیا قابل توجه اس.
وزیتران امتور  های امنیتی امضا کردنتد ، پیمان جدیدی را در مورد همکاری7012

                                                                                                                                 

1. Brexit 
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علتاوه بتر  کننتد خارجه و دفاع دو کشور همچنی  سالانه جلسه مشترک برگزار می
)بته همتراه 1«پتنج چشتم»گذاری اطلاعتا  تحاد به اشتتراکای ، هر دو کشور در ا
آور به نتام ترتیبتا  متحده( و در یک پیمان دفاعی غیرالزامکانادا، نیوزیلند و ایالا 

. ,Scott)کننتد )با مالزی، نیوزیلنتد و ستنگاپور( شترک. متی 2«پنج قدر »دفاعی 

2019)  
های استتراتژیک دفتاع بررسی همکاری انگلیس با ژاپ  نیز بسیار عمیق اس. 

یتاد « تری  شریک امنیتی انگلتیس در آستیانزدیک»عنوان از ژاپ  به 7012و امنی. 
وزیر ، نخس.7012در آگوس.   (Office of the UK Prime Minister, 2015)کند می

ای را وزیر ژاپ ، شینزو آبه، ستندی پتنج صتفحهو نخس.« ترزا می»وق. بریتانیا، 
های امنیتی بیان آن چندی  زمینه مشخص برای تقوی. همکاریامضا کردند که در 

را بتی  وزیتران دفتاع و  7+7انگلیس و ژاپ  همچنی  گفتگتوی متنظم  .شده اس.
آنها متعهد شدند کته تمرینتا   7012اند و در دسامبر امور خارجه خود حفظ کرده

دریتایی  های نیترویکشتی(  Haya, 2017)نظامی مشترک را در منطقه تقوی. کنند 
کننتد شمالی اجرا متیهای سازمان ملل را در سواحل کرهسلطنتی بریتانیا که تحریم

در بندرهای ژاپ  از حقوق لنگرگاهی برختوردار هستتند  نیتروی دریتایی بریتانیتا 
متحده و ژاپ  های ترکیبی با ایالا همچنی  برای برگزاری تمرینا  بیشتر و گش.

، 7012ا کرده اس.  به همتی  ترتیتب در اکتبتر ستال جانبه امضنامه دفاع سهتوافق
نیروی هوایی انگلیس و نیروی هوایی ژاپ  نخستی  تمری  مشترک هوایی ختود را 
در ژاپ  برگزار کردند و دو سال بعد نیتز ارتتش انگلتیس و نیتروی زمینتی ژاپت  

 مشترکی را برگزار کردند   تمری  نظامی

رشتد است.  دو کشتور در بهد رودر همی  حال، همکاری بی  انگلیس و هنت
زمان تصمیم گرفتنتد ، پیمان مشارک. استراتژیک به امضا رساندند و هم7002سال 

  مانند نیتروی دریتایی (Asquith, 2019) های امنیتی دریایی را تقوی. کنندهمکاری
فرانسه، نیروی دریایی انگلیس قصد دارد یک افسر را به مرکز همکتاری اطلاعتا  

                                                                                                                                 

1. Five Eyes intelligence-sharing alliance 

2. Five Power Defense Arrangements 
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 یی هند برای منطقه اقیانوس هند معرفی کند نیروی دریا

علاوه بر روابط دوجانبه، انگلیس نیز همانند فرانسه در گفتگوهتای چندجانبته 
در منطقه درگیر اس.؛ ازجمله انجمت  حتوزه اقیتانوس هنتد، ستمپوزیوم دریتایی 
اقیتتانوس آرام غربتتی، نشستت. وزیتتران دفتتاع اقیتتانوس آرام جنتتوبی، ترتیبتتا  

ای بترای مبتارزه بتا دزدی دریتایی و سترق. مستلحانه علیته قتههای منطهمکاری
 ها در آسیا  کشتی

به اعتبار انگلیس آسیب رستانده و تمایتل ایت  کشتور  با وجود ای ، برگزی.
برای تقوی. حضور خود در آسیا را زیر سوال برده اس.  اگرچه لنتدن استتراتژی 

هتدای. توجته نظتامی،  بترای 1«بریتانیتای جهتانی»را تح. عنتوان « برگزی. پسا»
اندازی کرد، توانتایی بریتانیتا بترای پیگیتری آن اقتصادی و دیپلماتیک به منطقه راه

هتای نظتامی عنوان مثال، بحه در مورد ایجاد و تقوی. پایگتاهقابل بحه اس.  به
 زنی باقی مانده اس. انگلیس در منطقه در حد گمانه

یتی یتای درپاستیفیک نیروهتا _یندو یتانیا هم در ااگرچه نه در حد فرانسه، بر
نیروهای انگلستتان در  کند ینا  نظامی ای  منطقه شرک. میمستقر کرده و در تمر

هتای علاوه بر ایت  کشتتی (Parly, 2019).برونئی، سنگاپور و بحری  مستقر هستند 
هتا جزیره کره در اجترای تحتریمهای دریایی در شبهانگلیس مرتباً با اجرای گش.

های نیتروی دریتایی بریتانیتا ، کشتی7002از سال . کنندشمالی شرک. میه کرهعلی
که خاص اتحادیه اروپا و هتدف آن مقابلته بتا دزدی  2«آتلانتا» همچنی  به عملیا 

 دریایی اس.، در شاخ آفریقا پیوستند 
علاوه بر ای  انگلستان به تمرینا  دریایی بسیاری در اقیانوس هند و اقیانوس 

هتای انگلتیس بترای ، کشتتی7012عنوان مثال، در ژوئیه سال به .یوسته اس.آرام پ
انجام تمری  آزادی دریانوردی در دریای چی  جنوبی به یک گروه وظیفته نیتروی 

پس از آن یتک کشتتی جنگتی انگلتیس، مأموریت. آزادی . دریایی فرانسه پیوستند
ر دریای چتی  جنتوبی در نزدیکی جزایر پاراسل د 7012دریانوردی را در سپتامبر 

                                                                                                                                 

1. Global Britain 

2. Atalanta 
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با نیروی دریایی استرالیا، نیوزیلند، مالزی و سنگاپور مانور  انجام داد  در همان سال
طور مشابه، در ژانویته   به(Naval Today, 2019)را برگزار کرد  1«7012برساما لیما »

متحده در دریای چتی  جنتوبی متانور مشتترک با نیروی دریایی ایالا  7012سال 
هتای جنگتی بریتانیتا در یتک تمتری  ، کشتتی7012د  در فوریته ستال برگزار کر

 2«دفتاع ازختود ژاپت »متحتده و نیروهتای جانبه به همراه نیروی دریایی ایالا سه
اظهار داشت. « گاوی  ویلیامسون»تازگی، وزیر دفاع پیشی  انگلیس، برگزار کرد  به

 7071همراه آن را تتا ستال و گروه جنگی « ملکه الیزاب.» که انگلیس ناو هواپیمابر
 ویژه در دریای جنوبی چی  مستقر خواهد کرد در اقیانوس آرام و به

 پاسيفيک _. بازیگری اتحادیه اروپا در حوزه ایندو 0-0

دهند روابط دوجانبه را تقوی. کننتد، اگرچه بیشتر اعضای اتحادیه اروپا ترجی  می
امنیتی، اقتصادی و قدر  هنجاری قابتل طور جمعی از نفوذ سیاسی، اتحادیه نیز به

 توجهی برخوردار اس.:

 امنيتی  _. نفوذ سياسی 0-0-2

ای از مستائل های عضو اتحادیه اروپا در مورد طیف گستردهمواضع مشترک کشور
پاستیفیک  _های سیاس. خارجی اتحادیه اروپتا در اینتدو ای یکی از ویژگیمنطقه

شتمالی، محکومیت. بحتران انستانی لیه کرهاس.؛ ازجمله اعمال مجازا  تحریم ع
آمیز اختلافتا  اقلی. قومی روهینگیا در میانمار، حمای. از حل و فصتل مستالم.
بی، حقوق بشر ارضی در دریای چی  جنوبی، آزادی کشتیرانی در دریای چی  جنو

کمک به انتقال دموکراتیتک قتدر  در  کنگ، رابطه با تایوان،و آزادی بیان در هنگ
ر، کمک به پایان یافت  جنگ داخلی نپال، کمک به حتل بحتران استتقلال در میانما

تیمور شرقی، همکاری در روند صل  میندانائو در فیلیپتی  و تلتاه بترای استتقرار 
   (Banim, 2017)ثبا  در اُستان آچه اندونزی 

تلاه کرده است.  7017اگرچه اروپا اغلب در مسائل آسیا فعال بوده، از سال 

                                                                                                                                 

1. Bersama Lima 2018 

2. Japan Self-Defense Forces 
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ای ختود را گستتره تری در آسیا بازی کند و تعامتل منطقتهماتیک فعالنقش دیپل
کنتد ای  دیدگاه را منعکس متی 7012استراتژی جهانی اتحادیه اروپا در سال  .دهد

 های عملی بیشتری به امنیت. آستیا کنتد وکه بروکسل تلاه خواهد کرد تا کمک

ایی ماننتد انتدونزی، های مختلف، ازجمله امنی. را با کشورهها در حوزهمشارک.
 (EEAS, 2016).جنوبی گستره دهد ژاپ  و کره

هایی از واگرایی ای  دو با دولت. روابط اتحادیه اروپا با ژاپ  به موازا  نشانه
نامته ها قبل از اجرای توافقمتحده، بیشتری  پیشرف. را داشته اس.  ماهفعلی ایالا 

نامه مشارک. توافق 7012ر ژوئیه ، بروکسل و توکیو د7012تجار  آزاد در فوریه 
های مشترکی مانند حقوق بشر و حاکمیت. قتانون استراتژیک امضا کردند تا ارزه
ستتازی و هتتا، صل هتتایی ماننتتد متتدیری. بحرانرا بتتا همکتتاری بیشتتتر در زمینتته

در  در همتی  حتال(mofa, 2018). گذاری در امتر توستعه، ارتقتا بخشتند سیاست.
نامه دیگری را بترای همکتاری در زمینته اروپا و ژاپ  توافق ، اتحادیه7012سپتامبر 

گرایی دولت. گرایانه و حمای.اتصال اروپا و آسیا به امضا رساندند  سیاس. اخلال
تتر، باعه شده اس. تا ای  دو قتدر  بترای ایجتاد روابتط محکم« دونالد ترامپ»

بستتر پایتدار و پشتتیبان عنوان ژاپ ، اتحادیه اروپا را بته های مؤثرتری بردارند گام
متحده و چتی  در حتال گترم ویژه که رقاب. بی  ایالا داند، بهگرایی میچندجانبه

پاسیفیک در حال تضعیف شدن  _المللی در منطفه ایندو شدن و به تبع آن نظم بی 
 .اس.

ای، ازجملته اتحادیه اروپا همچنی  روابط خود را بتا دیگتر بتازیگران منطقته
منجر به ایجاد یتک  70121نامه چهارچوب د تقوی. کرده اس.  توافقاسترالیا و هن

و  7012کمیته مشترک جدید بی  اتحادیه اروپا و استرالیا شتد کته ابتتدا در نتوامبر 
در ای  کمیته، همکتاری دربتارۀ  (EEAS, 2018).برگزار شد  7012مجدداً در ژوئ  

رجی، ضتد تروریستم و های خاموضوعاتی مانند تهدیدا  امنی. سایبری، دخال.
همی  ترتیتب، اتحادیته اروپتا گیرد  بهری. بحران مورد بحه و گفتگو قرار مییمد

ابراز علاقه کرده اس. تا روابط خود را با هنتد عمتق ببخشتد  ایت  مهتم در بیانیته 

                                                                                                                                 

1. framework agreement 2017 



 033     پاسیفیک _تجزیه و تحلیل نقش اروپا در بازی بزرگ ایندو 

متنعکس شتده  7012و سند استراتژی اتحادیه اروپتا در ستال  7012مشترک سال 
شده که هند نقش مهمی در جهتان چنتدقطبی فعلتی  اس.  در ای  اسناد پیش بینی

های خود را با آن گستره دهتد کند و اتحادیه اروپا راغب اس. همکاریبازی می
.(European Council, 2017)  

اتحادیه اروپا علاوه بر روابط دوجانبج خود با کشورهای حوزه اقیانوس هند و 
« آ سه آن»ای با همکاری نی. منطقهامتر اقیانوس آرام، قاطعانه از یک معماری قوی

 7012نامه همکاری استتراتژیک کته در ژانویته کند  ای  مهم در توافقپشتیبانی می
نامته خواستتار برگتزاری خوبی منعکس شده اس.  ایت  توافقبی  آنها امضا شد به

طور منظم درخصتوص موضتوعا  اجلاس و تبادل نظر وزرای کشورهای عضو به
ای، همکتاری اقتصتادی، اتصتال و ضوعا  امنیتی، ادغام منطقهمختلفی همچون مو

  ( EEAS, 2018).امنی. سایبری شده اس.

ای نیتز طی یک دهج گذشته، اتحادیه اروپا با دیگر نهادهای چندجانبته منطقته
عنوان مثال عضو مجمع امنیتی آ سه آن اس. و تمایتل وارد همکاری شده اس.  به
منتد است. در سه آن نیز بپیوندد و درعی  حال علاقه دارد به نشس. وزیران دفاع آ
دست. آورد  اتحادیته اروپتا موقعی. عضتو نتاظر را به 1اجلاس سران آسیای شرقی

های خود را با جامعه حاشتیه اقیتانوس هنتد تقویت. خواهد همکاریهمچنی  می
های ملی در همی  حال، فرانسه و انگلیس تمایل دارند در چهارچوب ظرفی. کند 
 .ود در نشس. وزیران دفاع آ سه آن شرک. کنندخ

فرد برای تعامل اروپا با آسیا، نشس. دوستاله یکی دیگر از ابزارهای منحصربه
در  7012تری  گردهمایی در اکتبتر ستال اس.  تازه 2«آسم»موسوم به  آسیا و اروپا

ه بروکسل برگزار شد و بیش از پنجاه کشور اروپایی و آستیایی و همچنتی  اتحادیت
هتای دوستالانه آستم، بنیتاد علاوه بر اجلاس اروپا و آ سه آن در آن شرک. داشتند 

هتای که هدف آن تقوی. روابتط بتی  دو منطقته و بررستی فرصت. 3اروپا _آسیا 
آفرینی اتحادیته اروپتا را در منطقته تواند نقشهمکاری و توسعه میان آنها اس. می

                                                                                                                                 

1. East Asia Summit 

2. ASEM 

3. Asia-Europe Foundation 
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 پاسیفیک ارتقا بخشد  _ایندو 

هتای امنیتتی در ازه که تعامل دیپلماتیک بسیار مهم است.، نگرانتیهمان اندبه
گذاران اقیانوس هند و آرام نیز مورد توجه اتحادیه اروپا قرار گرفته اس.  سیاست.

های امنیتی که چی  در حال ظهور هم در منطقته اروپتا و هتم در اروپایی از چالش
د، آگاه هستتند  بستیاری از وجود خواهد آورحوزه اقیانوس هند و اقیانوس آرام به

متحتده؛ ها بر ای  باورند که افزایش تنش بی  چتی  و همستایگان و ایالا اروپایی
آفرینی ای  کشور در دریای چی  جنتوبی، های نظامی پک  و تنشطلبیازجمله جاه
 کند  پاسیفیک را تضعیف می_المللی درمنطقه ایندونظم بی 

دهنده اهمی. ویژه تحولتا  اروپا نشان اسناد رسمی سیاس. خارجی اتحادیه
هتای پاسیفیک؛ ازجملته امنیت. خطتوط دریتایی، گستتره ستلاح _امنیتی ایندو 

های فرامترزی ماننتد تروریستم، دزدی دریتایی، جزیره کره، چالشای در شبههسته
عنوان مثتال یافته برای اتحادیه اروپا اس.  بتهماهیگیری غیرقانونی و جرائم سازمان

هتای امنیتتی تتنش»کند که ، اذعان می7012ژی جهانی اتحادیه اروپا در سال استرات
بی  رونق اروپا و امنی. آسیا »کند که و خاطرنشان می« در آسیا رو به افزایش اس.
هتا،   در چهتارچوب ایت  نگرانی(Academia, 2016)« ارتباط مستقیمی وجتود دارد

های نظامی، مشارک. در عملیتا  و اهاتحادیه اروپا سعی دارد با حفظ و ایجاد پایگ
هتای منطقته، ایجتاد های دفاعی با قدر های امنیتی دریایی، ایجاد مشارک.تمری 

های امنیتی و ارائه صادرا  دفاعی، دفاع از آزادی دریانوردی و     ظرفی. و کمک
 به امنی. اقیانوس هند و اقیانوس آرام کمک کند 

در اقیانوس هند و اقیانوس آرام برای اروپا  امنی. دریایی و آزادی دریانوردی
شتود  بسیار مهم اس.؛ چراکه ای  منطقه کانون جریان تجار  جهانی قلمتداد متی

طترف است.، که اتحادیه اروپا در اختلافا  ارضی دریای جنوبی چتی  بیدرحالی
های خود را درمورد ادعاهای ارضی چی  و اینکه ایت  رهبران اتحادیه اروپا نگرانی

اند  بروکسل از حل و فصل ادعاها به بروز درگیری در منطقه منجر شود، ابراز کرده
المللی و کنوانسیون سازمان ملتل آمیز اختلافا  دریایی مطابق با قوانی  بی مسالم.

به همی  دلیل ایت  اتحادیته از حکتم دادگتاه  کند در مورد حقوق دریا حمای. می
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ود در دریای چی  جنوبی حمای. کترده است. داوری لاهه در مورد اختلافا  موج
.(Norman, 2016) 

علاوه بر ای ، چهتار عضتو اروپتایی گتروه هفت. )فرانسته، آلمتان، ایتالیتا و 
آمیز اختلافا  از ورود ای  گروه برای حل مسالم. 7012انگلستان( در ژوئ  سال 

 E3 هاصطلاح گترونیز، به 7012در آگوس.  در دریای چی  جنوبی حمای. کردند 

طور مشترک هشدار دادند که وضعی. در دریای متشکل از برلی ، لندن و پاریس به
 German Federal)« می تواند به عدم امنی. و بی ثبتاتی منجتر شتود»چی  جنوبی 

Foreign Office, 2019)ها به احتمال زیاد برای قرار گرفت  اروپا   ای  نوع هماهنگی
برگزی.، اهمیت. بیشتتری خواهتد  پس از وقوععنوان یک بازیگر اصلی جهانی به

 .یاف.

که خود اتحادیه اروپا در تمرینا  آزادی دریانوردی در دریتای چتی  درحالی
کند، نیروهای دریایی ای  اتحادیه بیش از یک دهه اس. کته از جنوبی شرک. نمی

انتد  شترکای دیگتری زنی کردهطریق عملیا  آتالانتا در اقیانوس غربی هند گش.
انتد  ایت  مأموریت. بته جنوبی نیز در ای  عملیا  نقش داشتهنند نیوزیلند و کرهما

اتحادیه اروپا کمک کرده اس. تا روابط نظامی خود را با یکدیگر تقوی. کند و بتا 
عنوان بته سایر بازیگران منطقه مانند هند، ژاپ  و حتی چتی  ارتبتاط برقترار کنتد  

لیتا  آتالانتتا و نیتروی دریتایی هنتد هتای عضتو عممثال، نیروی دریتایی کشتور
نتو در حتال انتد  بروکستل و دهلیهای بشردوستانه به سومالی تحویتل دادهکمک

هتای دریتایی هستتند، ماننتد های دیگری برای تقوی. همکاریبحه در مورد راه
در  7012بازدید اخیر نیروی دریایی اتحادیه اروپا از بندر بمبئی  در تابستتان ستال 

متحده و ایران در اطراف تنگه هرمز، رهبران اتحادیه اروپا های ایالا نشپاسخ به ت
های امنیتی دریایی اتحادیه اروپا گفتگو کردند، امتا در مورد ارتقای بیشتر مسئولی.

 (Sprenger, 2019).هنوز هیچ مکانیسم جدیدی ایجاد نشده اس. 

هتتای امنیتتتی و اتحادیتته اروپتتا همچنتتی  در اشتتکال محتتدودی از کمک
کته اتحادیته سازی در اقیانوس هند و اقیتانوس آرام درگیتر است.  درحالیظرفی.

کنتد و بته امنیت. « ترگستترده»اروپا متعهد شده اس. نقش امنیتی خود را در آسیا 
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بته ود خواهتد بتود ای ابراز علاقه کند، نقش بروکسل احتمالتاً محتددریایی منطقه
سازی کم در حتد همکتاری احتمال زیاد، اقداما  اروپا همچنان محدود به ظرفی.

 .های فنی و اقداما  اعتمادساز خواهد بودآموزشی، کمک
، وزیتران خارجته کشتورهای عضتو 7012با ای  وضعی.، در متاه مته ستال 

اتحادیه اروپا طرحی را بترای افتزایش همتاهنگی بتی  نهادهتای اتحادیته اروپتا و 
 Council of the)کشورهای کلیدی در آسیا در مناطق با اولویت. بالتا تهیته کردنتد 

European Union,2018)  هتایی را بترای همکتاری اتحادیه اروپا پیش از ای  برنامه
جنتوبی و ویتنتام در گسترده با پنج کشور مهم آسیا یعنی هند، اندونزی، ژاپت ، کره

صور  های ضد تروریسم، امنی. سایبری، امنی. دریایی و مدیری. بحران بهزمینه
؛ ازجملته استترالیا، نیوزیلنتد، ای دیگتر اروپتاپایلو  آغاز کرده بود  شرکای منطقه

انتد تتا در هایی را با اتحادیه اروپا امضا کتردهنامهویتنام نیز قبلاً توافقجنوبی و کره
ای شترکای منطقته .عملیا  آینده مدیری. بحتران اتحادیته اروپتا مشتارک. کننتد

های امنیتی با اتحادیته اروپتا را اند که تمایل دارند همکاریاتحادیه اروپا اعلام کرده
اروپا جلستاتی را بتی  رئتیس کمیتته نظتامی  به همی  دلیل اتحادیه .تعمیق بخشند

هتایی ای برگزار کرده و نمایندگان امنیتی را به هیئ.اتحادیه اروپا و همتایان منطقه
 .در اقیانوس هند و اقیانوس آرام معرفی کرده اس.

ای استتقبال بروکسل همچنی  از تقوی. روابط با نهادهتای چندجانبته منطقته
ا از آ سه آن موضوعا  حساسی مانند امنی. دریتایی، کند  حمای. اتحادیه اروپمی

عنوان مثتال، گیرد  بهآمیز را در برمیگرایی خشون.امنی. سایبری و مقابله با افراط
هتا را دربتاره مشتارک. در طور منظم سط  بالایی از گفتگتوبروکسل و آ سه آن به

یایی و توستعه محیطی درهای زیس.امنی. دریایی، اجرای حقوق دریاها، همکاری
اتحادیته اروپتا همچنتی  بته مرکتز (EEAS, 2017). انتد منابع طبیعتی دریتا داشتته

کند تا متدیری. حتواد  را در آ سه آن کمک می های بشردوستانههماهنگی کمک
 انجام دهد  میان اعضای ای  اتحادیه

 .کننتدهای چندجانبه همکاری میبرخی از اعضای اتحادیه اروپا نیز با سازمان
هتای مبتارزه بتا دزدی دریتایی دانمارک، هلند، نروژ و انگلتیس همگتی در تلتاه
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کنند و فرانسه نیز اخیراً درخواس. عضوی. در ای  شرک. می 1«ریکپ»موسوم به 
اتحادیه اروپا و بسیاری از کشورهای عضو ای  اتحادیه مرتبتاً  سازمان را داده اس. 

دهنتد؛ ردوستانه و امدادی انجام میهای بشهنگام فاجعه در منطقه، مأموری. کمک
در  7010ازجمله بعد از زلزله و سونامی اقیانوس هند، سونامی فوکوشیما در ستال 

 .در فیلیپی  7012ژاپ  و فایرفاکس 

 تجاری _. نفوذ اقتصادی 0-0-0

عنوان تجتتاری در قلتتب سیاستت. ختتارجی اتحادیتته اروپتتا بتته _نفتتوذ اقتصتتادی 
ن قرار دارد  حجم تجار  اتحادیه اروپا با آستیا در تری  بلوک اقتصادی جهابزرگ
در همتی  حتال اروپتا   (Becker, 2019)تریلیون یورو بتود  1.2، حدود 7012سال 

متحتده در آسیا است.  بتا ختروج ایالا  گذاری مستقیم خارجیسرمایه منبع اصلی
عنوان بتهتح. رهبری ترامپ از آغوه سنتی تجار  آزاد با آستیا، اروپتا ختود را 

همی  دلیتل اعتبتار و نفتوذ یک مروج محکم برای تجار  آزاد معرفی کترده و بته
دس. آورده اس.  از ای  منظر اروپا یک شتریک جتذاب بترای ای زیادی بهمنطقه

 شود کشورهای همفکر در آسیا قلمداد می
، جنتوبیهای تجار  آزاد با ژاپ ، کرهنامه، اتحادیه اروپا موافق.7011از سال 

ها در کنار هتم بته اتحادیته اروپتا نامهسنگاپور و ویتنام امضا کرده اس.  ای  توافق
دهد تا نقش رهبری خود را در تجار  جهانی گستره دهد و قتوانی  و اجازه می

نامته بلندپروازانته توافق ویژهمعیارهای تجاری مورد نظتر ختود را صتادر کنتد  بته
طور مشتترک بل توجه اس.؛ زیرا دو بازار، بتهتجار  آزاد اتحادیه اروپا و ژاپ  قا

تتری  تقریباً یک چهارم اقتصاد جهانی را به خود اختصتاص داده و یکتی از بزرگ
هتا و   گفتگو(European Commission, 2017)مناطق تجار  آزاد جهان خواهد بود 

، رو اس.؛ اتحادیه اروپا در حال مذاکره با انتدونزیهای تجاری دیگری پیشتوافق
نامه تجار  آزاد اس.  در همتی  مالزی، تایلند، استرالیا و نیوزلند برای انعقاد توافق
نو در انجام چنتی  میلی دهلیرغم بیحال، مذاکرا  تجاری اتحادیه اروپا و هند به

                                                                                                                                 

1. ReCAAP 
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 رود پیش میتوافقاتی، به
 _تجتاری مهتم بترای اتحادیته اروپتا در اینتدو  _چی  یک متغیر اقتصتادی 

که بیشتتر س.  اتحادیه اروپا نوعی نگره انتقادی به چی  دارد  درحالیپاسیفیک ا
دیدنتد، های اروپایی در گذشته چی  را از نظر اصتولی تجتاری خنثتی متیپایتخ.

بروکسل امروزه از رفتار پک  در سرق. مالکی. معنوی، مهندسی معکوس، انتقتال 
نع. از دسترسی متقابل های دولتی و ممااجباری فناوری، پرداخ. یارانه به شرک.

 به بازار چی  نگران اس.  

ای  مسائل باعه تغییر مواضع اروپا در مورد رفتار اقتصادی چی  شده است.  
چنتتدی  کشتتور اروپتتایی، ازجملتته فرانستته و آلمتتان، قتتوانی  ملتتی ختتود را بتترای 

ر اتحادیه اروپا دتر اند و از رویکرد هماهنگکردهتر های چی  سخ.گذاریسرمایه
انتد  های استراتژیک چی  در اروپا حمای. کتردهگذاریمحدودسازی زمینه سرمایه

، رئتیس وقت. «ژان کلتود یتونکر»، فرانسه، آلمان و ایتالیا بته 7012در اوایل سال 
های محافظ. از منافع اروپتا را کمیسیون اروپا، نامه نوشتند و از او خواستند که راه

  بدی  منظتور پتس از دو ستال متذاکره، (Hanke, 2017)در ای  حوزه بررسی کند 
موافقت. کترد کته یتک مکتانیزم غربتالگری بترای  7012اتحادیه اروپا در آوریتل 

دهنده تغییتر واضت  در های خارجی ایجاد کند  ایت  تصتمیم نشتانگذاریسرمایه
سیاس. تجار  آزاد اتحادیه اروپا بود و عزم روزافزون اروپا را بترای حمایت. از 

 .کند  اتحادیه در مقابل چی  برجسته میمنافع ای

 ، کمیسیون اروپتا و سترویس اقتدام ختارجی اروپتا7012علاوه، در مارس به

 European)معرفتی کردنتد « رقیتب اقتصتادی»عنوان طور مشتترک چتی  را بتهبه

Commission, 2019)   ای  سند مشترک، ده اولوی. برای تعادل در روابتط اتحادیته
تتری  اجلتاس اتحادیته اروپتا و چتی  در نهاد کرده اس.  در تازهاروپا با چی  پیش

، مقاما  اتحادیه اروپا همتایان چینی خود را تح. فشتار 7012بروکسل در آوریل 
های اصلی اتحادیته قرار دادند تا بیانیه مشترکی را امضا کنند که بسیاری از خواسته

 اروپا را اجاب. کنند 

گذاری در تصتتال جهتتانی و ستترمایهعلتتاوه بتتر تجتتار ، نقتتش چتتی  در ا
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ها نیز برای اتحادیه اروپا قابل توجه اس.  اتحادیه اروپا در مورد اهداف زیرساخ.
جتاده بتا احتیتاط برختورد کترده  _های کمربنتد پک  و نحوه اجرای برخی پروژه

جتاده، شتامل عتدم  _کمربنتد  ها در متورد ابتکتارهای رایج اروپاییاس.  نگرانی
به حقوق کارگری، نادیده گرفته شدن اصل حمای. از محتیط زیست. احترام چی  

هتای وجود آمدن بدهی برای کشورهای اروپایی خصوصاً کشورو حقوق بشر و به
جتاده  _حوزه بالکان درنتیجج اخذ وام از چی  برای مشتارک. در پتروژه کمربنتد 

پا وجتود دارد علاوه، ای  نگرانی برای ارو  به (European Commission, 2017)اس.
صتور  جداگانته، های اروپتایی بههای پک  برای ایجاد روابط با پایتخ.که تلاه

چتی  از طریتق اجلتاس ستالانه بتا کشتورهایی در  .وحد  اروپا را تضعیف کنتد
، ستعی دارد بتی  1«12+  1چهتارچوب »اروپای مرکتزی و شترقی، تحت. عنتوان 

 اروپای جدید و قدیم شکاف بیندازد 

های اتصال آسیا و اروپا اهمی. دارد، امتا شترط اروپتا بترای پروژه برای اروپا
الملتل در اجترای ایت  ها رعای. قواعد و هنجارهای نظتام بی الحاق به ای  پروژه

هتای اتصتال یکتی دیگتر از بخشتی بته پتروژهها اس.  علاوه بتر ایت  تنوعپروژه
تحادیته اروپتا در های اتحادیه اروپاس.  شاید به همتی  دلیتل باشتد کته اسیاس.

انجتام شتد، در پتی  7012چهارچوب همکاری ارتباطاتی با ژاپت  کته در ستپتامبر
اتصال اقیانوس هند و آرام بته غترب بالکتان و آفریقتا برآمتده است.  در مجمتوع 

های اتصتال در میلیارد یورو بودجه برای پروژه 20دنبال اختصاص اتحادیه اروپا به
  (European Commission, 2018).اوراسیا اس.

 گيرینتيجه

هتتای تتتری  کتتانون رقابتت.امتتروزه حتتوزه اقیتتانوس هنتتد و اقیتتانوس آرام بتته مهم
استراتژیک تبدیل شده اس.  سه تلاه فکری، سیاستی، امنیتتی و اقتصتادی بترای 

 ای در ای  حوزه جریان دارد:استقرار نظم منطقه
 های آمریکامحور:  تلاه1

های قبلی آمریکا ضتم  اینکته   اس.  دول.ها معطوف به مهار چیای  تلاه
                                                                                                                                 

1. framework 16+1 
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را « یک کشتور مستئول»کردند استراتژی نگران عواقب رشد چی  بودند، تلاه می
نسب. به آن اتخاذ کنند و عملاً با چی  وارد تعامل سازنده شوند، اما ترامپ با چی  

دنبال تضتعیف تقتدم کنتد؛ رقیبتی کته بتهعنوان یک رقیب معتارض رفتتار متیبه
ای ختود و تستلط بتر متحده با متحدان منطقتهمتحده، تضعیف روابط ایالا  ایالا

 7012و هتم استتراتژی دفتاع ملتی  7012اوراسیا اس.  هم استراتژی امنی. ملتی 
متحتده را در درجته اول چتی  متحده، چتالش استتراتژیک بلندمتد  ایالا ایالا 

پاستیفیک  _ژی اینتدو استترات»قلمداد کرده اس.  استراتژی دول. ترامپ در قالب 
دقیقا در چهارچوب چنی  رهیافتی اتختاذ شتده است.  ایت  استتراتژی « آزاد و باز

تتری بتا شود و هدف آن رقاب. جدیشامل سه بعد اقتصادی، سیاسی و امنیتی می
هتای چی  در حوزه مهم اقیانوس هند و اقیتانوس آرام از طریتق ایجتاد مشتارک.

  اند ظهور چی  تح. تأثیر قرار گرفتهمتقاطع بی  کشورهایی اس. که از 

 محور:های چی   تلاه7

اجتناب بودن رقاب. استراتژیک بتا واشتنگت ، درصتدد پک  با علم به غیرقابل
هتای های عمیقی بی  کشتورهای اقتصادی، پیوندویژه از طریق ابتکار عملاس. به

هتا ضتم  ای  پیوندوجود آورد  چی  امیدوار اس. منطقه و حتی فراتر از منطقه به
تنیتدگی اقتصتادی و ها نسب. به ظهور چی ، نوعی درهماز بی  بردن سوء برداش.

ناپتذیر کنندگی چی  در آن اجتنابوجود آورد که نقش تعیی وابستگی متقابل را به
بارزتری  جلتوه تلتاه چتی  بترای استتقرار نظمتی « جاده _کمربند »باشد  ابتکار 

جتاده،  _س آرام و اقیانوس هند اس.  ابتکار عمل کمربند ای در حوزه اقیانومنطقه
درصتد از  22درصد از جمعیت. جهتان،  20شود که کشور را شامل می 20حدود 

 گیرد درصد از ذخایر انرژی جهانی را در برمی 22تولید ناخالص ملی جهان و 

 های اروپامحور:  تلاه2

های ملتی و چته گونه که پیش از ای  گفته شد، اروپا چه در سط  واحدهمان
ای در حوزه اینتدو های اقتصادی، امنیتی و سیاسی گستردهدر سط  اتحادیه فعالی.

منتدی اروپتا بته پاسیفیک دارد  ضم  اینکه ای  حضور گسترده بته معنتی علاقه _
پاستیفیک است.، اروپتا سته  _ ای در حوزه اینتدوآفرینی در نظم نوی  منطقهنقش
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شانس برجسته را برای رهبری عقیتدتی و اجرایتی جهت. شتکل دادن بته نهتادی 
 ای )در مرحله اول نهادسازی نازک( دارد:منطقه

که هدف آمریکا و چی  از حضور فعال در منطقه اینتدو نخس. اینکه درحالی
خواهد خود را در پاسیفیک رقاب. استراتژیک با یکدیگر اس.، اتحادیه اروپا می _

ها معرفی کنتد  ها و هنجارطرف و با محوری. ارزهعنوان یک شریک بیمنطقه به
وضعی. قدر  نرم اروپا برای برخی از کشورهای منطقه در آستیا کته نستب. بته 

متحتده و چتی  احتیتاط دارنتد، های رقابت. نوظهتور ایالا انتخاب یکی از طرف
های آسیای جنوب شرقی) آ سه ان( دارای جذاب اس.  ژاپ ، کره جنوبی و کشور

 چنی  نگرشی هستند 
هتای اروپتا در حتوزه طلبیمتحده تا حد زیادی از رشد جتاهدوم اینکه ایالا 

هتا کند  از دید واشنگت ، حضتور اروپتاییاقیانوس هند و اقیانوس آرام استقبال می
آمریکتا باشتد، ویژه اگر در قالتب شتراک. استتراتژیک بتا پاسیفیک به _در ایندو 

المللی از آزادی دریانوردی و ایجاد و یا حفظ نظمی تواند در جلب حمای. بی می
هتا اگتر مبنتای رفتتار از دیتد اروپتایی .ای مبتنی بر قانون کمک زیادی کنتدمنطقه

المللی مبتنتی بتر گرایی و نظم بی پاسیفیک حمای. از چندجانبه _آمریکا در ایندو 
چ مشکلی برای ورود به همکاری در ایت  چهتارچوب نتدارد، قانون باشد، اروپا هی

اما اگر هدف آمریکتا حتل تعتارض منتافعش بتا چتی  باشتد و نتوعی دیپلماستی 
سوداگرانه را در پتیش داشتته باشتد، اروپتا حاضتر نیست. منتافع ختود را فتدای 

هتایی امنیتتی و هتا، حتوزههای ترامپ کند  با وجود ای  تفتاو  دیتدگاهطلبیجاه
پیمانتان اروپتایی ختود در توانتد بتا هممتحتده متیدی وجود دارد که ایالا اقتصا

 تری داشته باشد اقیانوس هند و اقیانوس آرام همکاری نزدیک
متحده، موضع اتحادیه اروپا در مورد ابتکتار سوم اینکه برخلاف موضع ایالا 

وارد  جاده، ای  اس. که به جای تلاه برای منتزوی کتردن آن بتا چتی  _کمربند 
تتا زمتانی کته بته  جاده _ابتکار کمربند  ها معتقدندتعامل شود  بسیاری از اروپایی

المللی را رعای. قوانی  بازار اتحادیه اروپا پایبند باشد، الزاما  و استانداردهای بی 
توانتد بستیار مثبت. های اتحادیه اروپا را تکمیل کند، متیها و پروژهکند و سیاس.
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جاده نیس.؛ بلکه  _دار کردن ابتکار کمربند دنبال خدشهبروکسل بهباشد  بنابرای ، 
 مند کردن آن اس. دنبال قاعدهبه

ها و نهادهتای با توجه به ای  سه شانس که دیدگاه آمریکا، چی  و سایر کشور
توانتد بتا تقویت. تفکتر ای را به اروپا نزدیک کرده اس.، اتحادیه اروپتا متیمنطقه

ختود در ایت  تر پاسیفیک و حضور مؤثر و فعال _ورد ایندو استراتژیک خود در م
عنوان یتک حتال بتهعهده گیرد و درعی منطقه نقش رهبری عقیدتی و اجرایی را به

هتای نهتادگرایی های منطقه گرایی ) رابط ابتکتار عمتلنیروی سوم در ابتکار عمل
( ایفای نقش کنتد  نهادگراییچی  و آمریکا و درنتیجه قرار گرفت  در موقعی. میان

حال به نظریه اروپایی توازن نقش )آمریکتا، چتی ، اتحادیته اروپتا( ای  مهم درعی 
آفرینتی آمریکتا و پاسیفیک فقتط عرصته نقش _پوشاند؛ یعنی ایندو جامج عمل می

 چی  نیس.؛ بلکه اتحادیه اروپا نیز در ای  منطقه صاحب نقش خواهد بود 
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