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88498444سرويس بين الملل

 دکتر سیدرضا میرطاهر
امری��کا در دوره زمام��داری جو بایدن توج��ه ویژه ای به 
منطقه اس��تراتژیک »ایندو-پاس��یفیک « )هند- آرام( 
نش��ان می دهد. دلیل این، اهمیت خ��اص این منطقه از 
جنبه های اقتصادی ، تجاری ، نظامی و امنیتی و سیاسی 
است، به نحوی که برخی کارشناسان قرن بیست و یکم 
را قرن اقیانوس آرام نامیده اند. با این حال اکنون امریکا با 
حریف قدرتمندی به نام چین مواجه اس��ت که به عنوان 
دومین قدرت اقتصادی جهان ، به طور روزافزونی منافع 
اس��تراتژیک امریکا در منطقه »ایندو-پاسیفیک « را به 
چالش کشیده است. بدین ترتیب واشنگتن برای تداوم 
حضور و نفوذ س��نتی خود در این منطقه با قدرتی رو به 
ظهور مواجه اس��ت که طبق پیش بینی ها تا سال 2030 
تبدیل به اولین اقتصاد جهان خواهد ش��د. این، به ویژه 
در زمینه ادعاهای دریایی پک��ن در دریای جنوبی چین 
و نیز رویارویی امریکا و چی��ن درباره تایوان مصداق پیدا 
می کند. لذا واشنگتن می خواهد عالوه بر افزایش حضور 
نظامی به ویژه حضور قدرتمند دریایی ، با ائتالف س��ازی 
و تشویق کشورهای ایندو- پاس��یفیک به دربرگیری یا 
به عبارت بهتر محاص��ره چین بپردازد ت��ا بدین طریق، 
به زعم خود از تحقق اه��داف منطقه ای چین جلوگیری 
کند. یکی از ائتالف های مد نظر امریکا تش��کیل گروهی 
متشکل از قوی  ترین کش��ورهای حوزه ایندو-پاسیفیک 

به نام »کواد « است.
 نشست سران کواد

س��ران چهار کش��ور عضو »گفت وگوه��ای چهارجانبه 
امنیتی « موسوم به کواد )امریکا ، ژاپن، هند و استرالیا( روز 
2 مهر 1400 در پایان نشست خود در کاخ سفید با اتخاذ 
موضعی واحد در برابر چین، ب��ر پیگیری منطقه ای آزاد، 

باز و فارغ از هرگونه تهدید در محدوده ایندو-پاسیفیک 
)هند آرام( تأکی��د کردند. »جو بای��دن « رئیس جمهور 
امریکا به همراه »نارندرا مودی« نخست وزیر هندوستان، 
»یوش��یهیده س��وگا« نخس��ت وزیر ژاپ��ن و »اس��کات 
موریسون « نخست وزیر استرالیا در بیانیه ای مشترک که 
پس از این نشست حضوری منتشر شد، اعالم کردند: »ما 
)اعضای گروه کواد( از حاکمیت قانون، آزادی دریانوردی و 
هوانوردی، حل و فصل مسالمت آمیز تعارض ها، ارزش های 
دموکراتیک و یکپارچگی سرزمینی کشور ها پشتیبانی 
می کنیم«. در بخش��ی دیگ��ر از این بیانیه، س��ران کواد 
به پیش��برد نظمی آزاد، باز و قانون مح��ور بر پایه حقوق 
بین الملل و فارغ از هرگونه قهر و اجبار و همچنین تقویت 
امنیت و رفاه در منطق��ه ایندوپاس��یفیک و ماورای آن 

متعهد شدند.
در این بیانیه طوالنی هرچند از چی��ن به صورت صریح 
نامی برده نشد اما به خوبی روشن است که چین مخاطب 
اصلی این بیانیه بود چراکه این چهار کشور در بیانیه خود 
بر پشتیبانی از رفتار مبتنی بر قانون در منطقه تحت نفوذ 

چین تأکید کردند.

امریکا با توجه به اهمیت اساس��ی منطقه اس��تراتژیک 
ایندو-پاس��یفیک همواره ب��ر حضور قدرتمن��د در این 
منطقه تأکید زیادی داش��ته است. واش��نگتن در صدد 
ائتالف سازی با کشورهای مهم این منطقه و نیز افزایش 
رایزنی ها با آنهاس��ت. با توجه به افزایش تقابل امریکا و 
چین به عنوان اولین و دومین قدرت اقتصادی، این امر 
از اهمیت فزاینده ای برخوردار اس��ت. گروه »کواد « نیز 
اساساً با هدف مقابله با اقدامات چین شکل گرفته است. 
امریکا در این گروه از همراهی دو متحد اصلی و دیرینه 
خود یعنی اس��ترالیا و ژاپن به منظور پیشبرد اهداف مد 
نظرش یهره می برد ، ضمن اینکه هند نیز به عنوان قدرت 
اصلی در عرصه اقیانوس هند در سال های اخیر اختالف 
فزاینده ای با چین بر سر مناطق مرزی داشته که موجب 
بروز درگیری های مرزی بین دو کش��ور نیز شده است. 
در عین حال هند به رغم همراه��ی با چین در گروه های 
منطقه ای و بین المللی مانند سازمان همکاری شانگهای 
و گروه بریکس، اما به پکن به عن��وان رقیب اقتصادی و 
امنیت خود می نگرد و خواهان محدود ش��دن قدرت آن 
در ایندو -پاسیفیک است. اکنون به نظر می رسد نوعی 
توافق بین این چهار کش��ور برای جلوگیری از توس��عه 
حضور و نفوذ پکن در این منطقه ش��کل گرفته است. در 
سند امنیتی دولت بایدن موس��وم به »راهنمای موقت 
راهبرد امنیت ملی « ضمن اشاره به افزایش تأثیر گذاری 
چین در عرصه جهانی تصریح شده که چین تنها رقیبی 
است که می تواند قدرت اقتصادی، دیپلماتیک، نظامی و 
فناوری خود را برای اعمال چالشی پایدار بر نظام باثبات 
بین المللی ترکیب کند«. لبه تیز انتقادات واش��نگتن بر 
اقدامات چین در ابعاد مختلف اقتصادی و تجاری ، نظامی 
و امنیتی و حقوق بشری متمرکز شده و اکنون در صدد 

مهار چین از جمله از طریق اقدامات مشترک با متحدان 
خود در حوزه هند آرام است.

 ادعاهای واشنگتن
امریکا مدعی است اقدامات چند سال اخیر چین به ویژه 
در دریای چی��ن جنوبی موجب به خط��ر افتادن آزادی 
کش��تیرانی و تهدید امنیت کش��ورهای ای��ن حوزه آبی 
شده است. ضمن این که پکن با جدیت به احداث جزایر 
مصنوعی با هدف توس��عه قلمرو آبی در راستای اهداف 
اقتصادی و استراتژیک خود در دریای جنوبی چین ادامه 
می دهد. لذا امریکا به همراه متحدانش به تقویت حضور 
نیروهای دریایی و هوایی خود در این منطقه پرداخته اند. 
واشنگتن اکنون به همراه کش��ورهای اروپایی عضو ناتو 
مانند انگلیس و فرانسه و نیز کشورهای حوزه اقیانوسیه 
مانند استرالیا حضور دریایی فزاینده ای در دریای چین 
جنوبی پیدا کرده ت��ا به ادعای خ��ود در مقابل ادعاهای 
دریایی و توسعه نفوذ چین ایستادگی کند. ضمن اینکه 
واش��نگتن منطقه نظارت هوایی که چین بر فراز دریای 
چین جنوبی اعالن کرده را به رس��میت نمی شناسد و به 
همین دلیل هواپیماهای امریکایی و متحدان آن مدام در 
این منطقه بدون کسب اجازه از پکن پرواز می کنند. با این 
حال برخی تحلیلگران بر این باورن��د که ایاالت متحده، 
به رغم هزینه های هنگفت نظامی اش، در جنگی تمام عیار 
با چین بازنده خواهد بود. دریاس��االر فیلیپ دیویدسون 
می گوید: »ارتش چین طی ش��ش س��ال آینده بر ارتش 
امریکا »برتری« خواهد یافت و »ناگزیر وضعیت موجود 

در شرق آسیا را دگرگون خواهد کرد.«
امریکا اخیراً ائتالف س��ه گانه ای را با همراهی بریتانیا و 
استرالیا موسوم به »آکوس « تشکیل داده که آشکارا در 
راستای تقویت همکاری نظامی ، تسلیحاتی و سایبری با 
هدف مقابله با گسترش قدرت نظامی چین است. هدف 
اصلی این ائتالف نظامی ، امنیتی و سیاسی جدید در واقع 
مقابله منسجم این سه کشور مهم بلوک غرب با چین در 
منطقه ایندو- پاسیفیک به ویژه در دریای جنوبی چین 
است به ویژه اینکه این س��ه کشور مدعی نگرانی از رشد 
قدرت و حض��ور نظامی چین در این منطقه گس��ترده و 
اس��تراتژیک هس��تند. دولت بایدن حتی حاضر شده تا 
زیردریایی های هس��ته ای در اختیار اس��ترالیا قرار دهد 
که اعتراض شدید پکن را به دنبال داش��ته است. با این 
حال واش��نگتن در راس��تای معیارهای دوگانه اش ، این 
اقدام خود را در راستای اشاعه هسته ای تلقی نمی کند. 
در حالی که تجهیز اس��ترالیا به این زیردریایی ها منجر 
به تشویق و تحریک دیگر کش��ورهای این منطقه برای 
کسب توانمندی مش��ابه و تشدید مس��ابقه تسلیحاتی 

خواهد شد.
 جمع بندی

دولت بایدن در رویکردش درباره چین نه فقط قصد تداوم 
سیاست دولت ترامپ را دارد بلکه در پی افزایش تنش ها 
با پکن و همراه ساختن متحدان و ش��رکای خود در این 
زمینه است. تالش واش��نگتن بر همراه ساختن شرکای 
منطقه ای خود و نیز برخی کش��ورهای بلوک غرب برای 
حضور نظامی هر چه بیشتر در منطقه ایندو-پاسیفیک 
و ایجاد ائتالف های جدید در این منطقه متمرکز ش��ده 
است. مسلماً اقدامات واشنگتن حاصلی جز بروز مسابقه 
تس��لیحاتی و افزایش تنش ها و احتمال بروز درگیری و 

جنگ در این منطقه به دنبال نخواهد داشت.

 احسان شیخون
ش��رایط نظام بین الملل با سرعت زیادی در 
حال تغییر و تحول اس��ت که بررسی آن را 
پیچیده و کمی گیج کننده نشان می دهد. پای 
ثابت این رخداد ها ایاالت متحده است که از 
افغانستان عقب نشست، ائتالف جدید امنیتی 
» آکوس « را بنیان گذاشت، در حال پشت پا 
زدن به متحدان سنتی است و به دنبال اینها 
هم، پیمان چهارجانبه هند-پاسیفیک )کواد( 
را ایجاد کرده است. خروج از مناطق مختلف 
خاورمیانه و جابه جایی بخش��ی از نیرو ها در 
راستای تمرکز مقابله با نفوذ روزافزون چین 
و روسیه و درگیر کردن ایران در بحران های 
منطقه ای به ویژه افغانستان، بخش دیگری از 

اقدامات امریکاست.
ایاالت متحده با چنین اقداماتی چه در س��ر 
می پروراند و به دنبال چیست؟ بررسی هر یک 
اقدامات، می تواند ه��دف امریکا از معادالت 

جهانی جدیدی را آشکار کند.
 عقب نشینی از افغانستان

خروج فرارگونه امریکا از افغانس��تان پس از 
20 سال، به حساب هزینه های گزاف نظامی 
و انس��انی حضور در این کشور گذاشته شد. 
جنگی که طی آن ماش��ین جنگ��ی امریکا 
بی��ش از ۹۸0 میلی��ارد دالر هزین��ه کرد، 
بیش از 2300 س��رباز خود را حین عملیات 
جنگی از دس��ت داد و نزدیک ب��ه 20 هزار 
و ۶۶0 سربازش نیز مجروح ش��دند اما الیه 
پنهان این خ��روج، ایجاد خ��أ در منطقه و 
هزینه سازی برای چین، روسیه و ایران بوده 
است. برای ایران، موضوع پناهجویان افغان و 
بازقدرت گیری گروه های تروریستی همچون 
داعش، برای روسیه فعال کردن اسالم گرایان 
تندرو و هم مرز ش��دن طالبان با کشور  هایی 
که حیاط خلوت روسیه محسوب می شوند و 
برای چین گسترش اعتراضات شبه نظامیان 

اویغور اهل استان س��ین کیانگ )ترکستان 
شرقی( از یک س��و و افزایش هزینه پیشبرد 
ابتکار »یک کمربند- یک جاده« بوده است؛ 
زیرا چین برای رسیدن به اهدافش نمی تواند 
از هزینه های هنگفت برقراری امنیت و ثبات 
در افغانستان ش��انه خالی کند و این ممکن 
است پاشنه آش��یل آن محس��وب شود. به 
عبارت دیگر، ایاالت متحده، افغانس��تان را 
تله به دام انداختن چین جهت موازنه سازی 

تعریف کرده است.
 ائتالف های امنیتی- نظامی » آکوس « 

و » کواد«
دولت بایدن، مدت زمان کمی پس از خروج 
از افغانستان، به یکباره بحث تشکیل ائتالف 
امنیتی/ نظامی امریکا، انگلیس و اس��ترالیا 
را حت��ی به به��ای کنار گذاش��تن متحدان 
س��نتی اش عملی کرد. آنها دلیل این پیمان 
را ایجاد صلح و ثبات بیشتر در اقیانوس هند- 
آرام ذکر کرده اند اما در اصل این ائتالف برای 
مهار قدرت یابی چین و موازنه س��ازی مقابل 
اتحادیه اروپا عملی شده است. همچنین ایجاد 
» کواد « بین امریکا، هند، ژاپن و استرالیا که 
در آن بر حفظ حقوق دریا ها در شرق و جنوب 
دریای چین تأکید شده، در راستای نگرانی 
این دولت  ها از فعالیت های تجاری چین و نیز 
پیشروی این کشور در حوزه هند-پاسیفیک 
است. در نگاه دولتمردان امریکا، دیگر چین 
نه تهدی��دی بالقوه، بلک��ه تهدیدی جدی و 
ملموس در به چالش کشیدن اقتصاد و قدرت 
آنها تعریف می شود. بنابراین دور از انتظار نبود 
که سلف ترامپ، جنگ اقتصادی علیه چین را 
تشدید کند و اکنون همان راه ترامپ را ادامه 
دهد. از سوی دیگر، امریکا تالش دارد اتحادیه 
اروپا را مانند گذش��ته در دست خود داشته 
باشد و هرگاه احساس کند قدرت آن در حال 
فزونی است، تعادل گذشته را به آن برگرداند. 

البته تالش اتحادیه اروپا برای خروج از چتر 
سیاس��ی- امنیتی ایاالت متح��ده، به ویژه 
پس از خروج سراس��یمه آن از افغانس��تان، 
دولت بایدن را تشویق به تحدید قدرت این 
اتحادیه کرده است. در مجموع اینکه، امریکا 
با این پیمان، حضور خود در منطقه را شدت 
می دهد، قرارداد جدید تسلیحاتی به دست 
می آورد، مرهمی بر زخم ه��ای بریتانیا پس 
از برگزیت می گذارد، خط مشی مهار چین 
را بیش از پیش پیگیری می کند، شکست در 
افغانستان را سرپوش می نهد و در نهایت در 
قدرت گیری و خودمختاری نظامی- سیاسی 
اتحادیه اروپا مانع تراش��ی و س��نگ اندازی 

ایجاد می کند.
 تعدیل حضور خاورمیانه ای با آرایش 

ظرفیت ها
یکی از مهم  ترین اقدامات دولت بایدن به ویژه 
در برخورد با کشورهای عرب منطقه خلیج 
فارس، کاهش حضور نظامی ایاالت متحده 
اس��ت. برای نمونه خارج کردن سامانه های 
موش��کی پاتریوت و اعالم به استقرار آنها در 
شرق آس��یا. همان گونه که ترامپ به خوبی 

توانس��ت به بهانه امنیت، از اعراب و به ویژه 
عربس��تان س��عودی مبالغ هنگفتی کسب 
کند، اکنون نیز بایدن با چنین اقدامی سعی 
دارد هم��ان راه را ادامه دهد؛ ی��ا اعراب باید 
هزینه های بیشتری برای نصب سامانه های 
تدافعی-تهاجمی موش��کی پرداخت کنند 
یا باید تس��لیحات جدیدی از ایاالت متحده 
بخرند تا جبران آن سامانه  ها شود. البته امریکا 
انتخاب دیگری نیز پیش روی آنها گذاشته 
است؛ اتحاد و دوستی با اس��رائیل. این مهم 
در راستای فرصت س��ازی برای نفوذ بیش از 
پیش تل آویو در کشور های عرب و مهار ایران 

طراحی شده است.
 درگیر ک�ردن ای�ران در بحران های 

منطقه ای
واضح  ترین این موارد به بحران افغانس��تان 
بازمی گردد که البته تاکنون ایران از مدیریت 
آن به خوبی برآمده اس��ت. اما اخیراً، نقش��ه 
دومی کلید خورده که درگیر کردن ایران در 
منازعات میان آذربایجان- ارمنستان از یک 
طرف و از طرف دیگر کمک به قدرت گیری 
تروریس��ت ها در عراق و افغانس��تان است. 

جمهوری آذربایجان با مانع تراشی در مسیر 
ترانزیتی میان ایران و ارمنستان آغازگر این 
چالش بود که البت��ه با درای��ت » میدان«- 
» دیپلماس��ی « ای��ن مه��م مدیریت ش��د. 
همچنین با هشدار جمهوری اسالمی ایران 
به تروریست های مس��تقر در خاک عراق و 
تالش برای مجاب نمودن دولتمردان عراق 
جهت اخ��راج آنها که در نهای��ت با عملیات 
نظامی علیه تروریست ها و موافقت دولت این 
کشور صورت پذیرفت، کالف این نقشه نیز 
درهم پیچیده ش��د. جایگاه کنونی ایران در 
منطقه به شکلی رقم خورده که دولتمردان 
سعودی و دیگر کشورهای عرب که با ایران 
دشمنی داشتند حاال دس��ت دوستی ایران 
را می فش��ارند و » نفتالی بنت « نخست وزیر 
اس��رائیل ک��ه بزرگ تری��ن مخال��ف توافق 
هسته ای با ایران بوده، ناگهان اعالم می کند 
با توافق هس��ته ای مخالفتی ندارد بلکه اگر 
ایران توافق هس��ته ای را اجرا نکند مخالف 
است! فرای نفوذ روزافزون ایران در منطقه، 
این دس��ت دولت ها به خوبی دریافته اند که 
سیاستمداران امریکایی متحدان خود را دو 
دسته می دانند: آنهایی که سودمندند مانند 
استرالیا و انگلستان و آنهایی که باری بر گردن 
این کشورند و باید تا مدتی خودشان به فکر 

خودشان باشند.
در نگاه دولتمردان ایاالت متحده که امریکا 
را ابرقدرت نظام بین الملل تعریف کرده اند، 
رقبای جدی همچون چین و در مراحل بعد 
روس��یه، اتحادیه اروپا و ای��ران، این جایگاه 
ابرقدرتی را متزلزل ساخته اند که باید به طرق 
مختلف در برابر آنها موازنه سازی ایجاد کرد یا 
با درگیر کردن شان در بحران های منطقه ای، 
از توان و قدرت شان کاس��ت. اقدامات اخیر 
امریکا و رقم زدن مع��ادالت جدید در نظام 
بین الملل، در این مسیر سازماندهی شده اند.

دیروز »آکوس «، امروز »کواد«

مهارغولچینیبازنجیرائتالفها

امریکابا»نبودن«رقیبانرابهچالشمیکشد

   رویکرد

 سیدنعمت اهلل عبدالرحیم زاده
پیم��ان آک��وس)AUKUS(  پیم��ان امنیت��ی 
سه جانبه ای است که روز چهار شنبه 15 سپتامبر 
در نشس��ت مجازی بین رئیس جمهور امریکا جو 
بایدن، نخس��ت وزیر بریتانیا بوریس جانس��ون و 
نخست وزیر استرالیا اس��کات موریسون رونمایی 
شد. هرچند این پیمان به منظور مهار چین ایجاد 
شده اما نخس��تین اثر آن متوجه کش��وری بسیار 
دورتر از حوزه پاس��یفیک-هند ، در فرانس��ه دیده 
شد. اس��ترالیا در نتیجه این پیمان قرارداد خرید 
12 زیردریایی از فرانس��ه را لغو ک��رد و این اقدام 
خشم پاریس را برانگیخت که احساس می کرد این 
سه متحد قدیمی از پشت به فرانسه خنجر زده اند. 
پاریس خشمگین در اقدامی بی سابقه سفیر خود را 
از واشنگتن فراخواند و لفاظی آتشینی را علیه امریکا 
به راه انداخت. به نظر می رسد تماس تلفنی بایدن با 
رئیس جمهور فرانسه امانوئل مکرون توانسته باشد 
تا اندازه زیادی از خش��م پاریس بکاه��د اما به نظر 
می رس��د تأثیر منفی آکوس بر روابط امریکا و کل 
اتحادیه اروپا عمیق تر از آن است که با چند تماس 
تلفنی بای��دن حل و فصل ش��ود. در واقع، اتحادیه 
اروپا با پیمان آکوس دریافت��ه که بایدن، علی رغم 
وعده هایش برای احیای اتحاد با اروپا، همان مسیری 
را می رود که دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین 

امریکا، می رفت.
 تغییر در عرصه باز

آنچ��ه از پیمان آکوس گفته می ش��ود این اس��ت 

ک��ه آک��وس حوزه ه��ای متنوع��ی از تجهیزات 
پیشرفته نظامی، هوش مصنوعی، جنگ سایبری، 
سیستم های زیر دریا و فناوری های کوآنتومی را دربر 
دارد و برنامه این است که سه کشور امریکا، بریتانیا 
و استرالیا همکاری نزدیکی را در تمامی این حوزه  ها 
با یکدیگر داشته باشند. چنان که تام توگندهات، 
رئیس بریتانیایی کمیته مشترک روابط خارجی، 
در 17 سپتامبر بیان داشته»مجموعه های نظامی 
و صنعتی این س��ه متحد گرد هم آمده تا در جهت 
تغییر روابط گام بردارند. ما همیشه قابلیت همکاری 
با یکدیگر را داشتیم اما این هدفی خیلی بیشتر را 
دنبال می کند.« توگندهات از همکاری نزدیک برای 
کاستن هزینه  ها و تبادل بیشتر اطالعات و امکانات 
می گوید که می تواند وضعیت بازی را در حوزه های 
پاس��یفیک-هند به طور کلی تغییر دهد. در واقع، 
آکوس جانش��ین پیمان نظامی-امنیتی آنزوس، 
)ANZUS( می شود که در 1۹54 و بین سه کشور 
امریکا، استرالیا و زالندنو منعقد شد و در آن قید شده 
بود: »هریک از دولت های عضو، حمله مسلحانه در 
اقیانوس آرام علیه دیگ��ر دولت های عضو پیمان را 
تهدیدی برای صلح و امنیت خ��ود قلمداد کرده و 
برای رویارویی با خطر مش��ترک اقدام می کنند. « 
آنزوس در آن زمان به عنوان دوری استرالیا و زالندنو 
از قیم قدیمی خود بریتانیا و نزدیکی این دو به امریکا 
دانسته شد و حاال با کنار گذاشتن زالندنو و آمدن 
بریتانیا، به نظر می رسد امریکا چینش جدید تری را 
برای پاسیفیک-هند در نظر گرفته است. در واقع، 
عنصر تجهیزات و تسلیحات هسته ای نقش کلیدی 
در این تغییر داشت چراکه زالندنو حاضر به پذیرش 
این عنصر در آرایش منطقه ای نب��ود و در نهایت، 
استرالیا با پذیرفتن این عنصر نه تنها دوباره بریتانیا 
را به عنوان یک��ی از اضالع اصل��ی امنیت منطقه 
پذیرفته بلکه حاضر شد آرایش منطقه ای بر مبنای 

تسلیحات هسته ای شکل بگیرد.
 خنجر به پشت فرانسه

بخشی از آکوس همکاری امریکا و بریتانیا در زمینه 
دستیابی استرالیا به زیردریایی با پیشران هسته ای 
اس��ت. این بدان معناست که اس��ترالیا قراردادی 
را کنار می گذارد که با فرانس��ه و ب��رای خرید 12 
زیردریای��ی در 201۶ ب��ه ارزش 50 میلیارد دالر 
منعقد کرده بود که با تغییر ن��رخ ارز و هزینه های 
اضافی به ۹0 میلیارد دالر رسیده است. این قرارداد 
بزرگ ترین و پیچیده  ترین خرید نظامی در تاریخ 

اس��ترالیا بود و از سوی فرانس��وی  ها نیز به عنوان 
»قرارداد قرن « یاد  می ش��د که عالوه بر ش��رکت 
فرانسوی اصلی س��ازنده زیردریایی  ها به نام گروه 
گروپ، شرکت های کوچک فرانسوی هم بودند که 
از این قرارد منتفع  می شدند. پیمان آکوس زمینه را 
برای انتقال فناوری زیردریایی با پیشران هسته ای 
امریکایی به استرالیا فراهم کرد و اصلی  ترین مشکل 
اس��ترالیا برای به کار گرفتن زیردریایی با پیشران 
هسته ای را برطرف می کند زیرا امریکا بنابر آکوس 
سوخت هسته ای این نوع زیردریایی  ها را در اختیار 
استرالیا قرار می دهد. بنابراین، استرالیا بالفاصله بعد 
از امضای پیمان آکوس قرارداد خود را با فرانسه لغو 
کرد تا بتواند زیردریایی امریکایی کالس ویرجینیا 
با پیشران هس��ته ای و قابلیت حمل کالهک های 
هسته ای را به دس��ت بیاورد. شکی نیست که این 
اقدام اس��ترالیا با حمایت امری��کا و بریتانیا نه تنها 
خسارت مادی سنگینی به فرانسه وارد کرده بلکه 
اعتبار فرانسه در بازار تسلیحات به شدت مخدوش 
می ش��ود. پس، بی جهت نیس��ت که وزیر خارجه 
فرانسه ژان ایو لودریان لغو قرارداد دفاعی استرالیا و 
جایگزین کردن امریکا را »به خنجر زدن از پشت « 

تشبیه کرد.
 مسئله اروپا

واکنش تند فرانس��ه به لغو ق��رارداد زیردریایی  ها 
قابل انتظار بود اما باید گفت این واکنش تنها یک 
جنبه از نگرانی اروپایی  ها را نسبت به پیمان آکوس 
و تأثیرات آن نشان داد. مسئله اروپا در وهله نخست 

این بود که به هیچ وج��ه در جریان این پیمان قرار 
نگرفته و جوزف بورل مس��ئول سیاس��ت خارجی 
اتحادیه اروپا در این مورد ک��ه اتحادیه اروپا در این 
مورد ابراز تأسف کرد. حمایت علنی بورل از فرانسه 
در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک 
نشان داد که 2۶ کشور عضو اتحادیه اروپا به صورتی 
یکپارچه در مقابل آکوس موضع گرفتند چنان که 
بورل در این زمینه گفت: »این موضوعی دو جانبه 
نیست بلکه مربوط به همه اتحادیه اروپا می شود.« 
در واقع، امریکا با تشکیل پیمانی به همراه بریتانیای 
بعد برگزیت و استرالیا این پیام آشکار را به اتحادیه 
اروپا فرس��تاد که این اتحادیه در معادالت امنیتی 
امریکا دیگر جای چندانی ندارد و حتی الزم نیست 
تا مورد مشورت قرار بگیرد. به این جهت است که 
چارلز میشل، رئیس شورای اتحادیه اروپا، تصمیم 
سه کشور امریکا، بریتانیا و امریکا را »نشانی واضح 
از کاهش شفافیت و وفاداری« خواند و در این زمینه 
گفت ما ائتالف اروپا و امریکا را زیر سؤال نمی بریم 
»اما برای ما این سؤال پیش آمده است که آیا برای 
امریکا نس��بت به اهمیت این ائتالف شک و تردید 

پیش آمده است؟«
س��خنان این مقام های ارش��د اروپایی گویای این 
واقعیت است که آنها احس��اس می کنند در روابط 
بین امریکا و اروپا نس��بت ب��ه دوران ترامپ تغییر 
قابل توجهی رخ نداده و بایدن با وجود وعده  هایی 
برای احیای اتحاد با اروپا، همان مسیری را می رود 
که ترامپ می رفت و دیگر اروپا را متحد استراتژیک 
امریکا نمی داند. این احساس باعث شد اروپایی  ها 
بار دیگر میزان وابس��تگی و ات��کای امنیتی خود 
به امریکا را م��ورد ارزیابی قرار بدهن��د و بار دیگر 
 strategic( »موضوع »خودمختاری استراتژیک
autonomy( مطرح شده اس��ت. در واقع، اقدام 
بایدن برای خروج کامل از افغانستان بدون مشورت 
و هماهنگی با متحدان اروپای��ی اش در ناتو باعث 
شده بود تا بحث در مورد خودمختاری استراتژیک 
به صورت جدی در اروپا مطرح شود و حاال پیمان 
آکوس نیز ض��رورت این موضوع را ب��رای رهبران 
اروپایی بی��ش از پیش ثابت کرده اس��ت. بورل بر 
همین مبنا گفت که پیمان آکوس »بار دیگر ما را 
ملزم می کند که خودمختاری استراتژیک اروپا را 
در دستور کار قرار دهیم. « خودمختاری استراتژی 
آشکارا به معنای استقالل بیشتر اروپا از امریکا در 
حوزه های استراتژیک به خصوص نظامی و امنیتی 
است و این که اروپا اهداف استراتژیک مخصوص به 
خود را تدوین کرده و به دنبال دستیابی به آنها باشد 
بدون این که اتکایی به امریکا داش��ته باشد. انتظار 
می رود حیطه استراتژیک اتحادیه اروپا در سندی 
تدوین شود که سال آینده میالدی رونمایی خواهد 
شد و تأکید بورل بر خودمختاری استراتژیک حاکی 
از این نکته است که این موضوع باید مبنای تدوین 
آن سند باشد. به این ترتیب، نادیده گرفتن اروپا در 
پیمان آکوس و از سوی بایدن باعث شده تا رهبران 
اروپا بیشتر از گذشته به دنبال فاصله گرفتن از اتحاد 
سنتی خود با امریکا باشند و این که با استقالل عمل 

به اهداف استراتژیک خود توجه بکنند. 

پشتبهدوستانکوچکبرایجنگبادشمنبزرگ
اروپا دیگر برای امریکا ارزش سابق را ندارد

تنش

 دریاس�االر فیلیپ دیویدس�ون می گوید 
ارت�ش چی�ن ط�ی ش�ش س�ال آین�ده 
ب�ر ارت�ش امری�کا »برت�ری« خواه�د 
یاف�ت و »ناگزی�ر وضعی�ت موج�ود در 
ش�رق آس�یا را دگرگ�ون خواه�د کرد«

   چالش

 بایدن با وجود وع�ده احیای اتحاد 
با اروپا، مس�یر ترام�پ را می رود و 
دیگر اروپ�ا را متحد اس�تراتژیک 
امری�کا نمی دان�د، احساس�ی که 
اروپاییان را به سمت »خودمختاری 
اس�تراتژیک« س�وق می ده�د


