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  دھلی–محور توکيو 
ين و بحر وزن رو به افزايش  اقتصادی چين در سطح جھانی و گسترش  روز به ازدياد نظامی  اين کشور در بحيرۀ چ

تماس ھای . احتمالی چين را مھار نمايند" خطر"ھند، چاپان و ھند را در اضطراب قرار داده است که چطور بتوانند  

 ناريندا مودی صدراعظم ھند به جاپان ٢٠١۶ًمتدوام  بين اين دو کشور  قبال برقرار شده  که سفر تاريخی ماه نومبر 

ھمکاری اين دو کشور بيشتر متوجه نگھداری   . ا بيجينگ تقويت نموده است دھلی را در تقابل ب–قرينۀ محور توکيو 

قوای بحری ھند و  جاپان تا حال چند بار . اپان و ھند سخت بدان نيازمند اندجراه ھای بحری و امنيت آن خواھد بود که 

ژيک جاپان يھدف عمدۀ سترات.  يابدتمرينات  نظامی در بحر ھند انجام داده و متعھد شده اند که اين گونه تمرينات تداوم ب

و ھند به راه انداختن يک قوای بازدارندۀ بحری در منطقه است که در صورت عقب نشينی امريکا بتواند جوابگوی 

البته اين عمل . روش قاطع چين در گسترش  توانائی قوای بحری اش در حوزۀ بحر ھند و بحر اقيانوس آرام باشد

  .  صورت لزوم شامل بحيرۀ جنوب چين ھم خواھد شدبازدارندگی جاپان و ھند در

خطوط . ار صورت می گيردحًصد تجارت جھانی ھند و تقريبا صد در صد تجارت جھانی  جاپان از طريق ابدر ٩۵

 آزاد بوده و ھيچ کشوری نبايد انحصار ابحار را در ی بدون کمترين بندشمی بايدمواصالتی بحری از نگاه ھر دو کشور 

اگر کشوری بر خطوط . ھر دو کشور به نفت و گاز منطقۀ خليج فارس ضرورت مبرم دارند. باشددست داشته 

بنابران، نگھداری صلح و . مواصالتی بحر ھند و حوزۀ خليج فارس حاکم شود، روزگار ھر دو کشور سياه خواھد شد

گاه ھر دو کشور، گسترش قوای از نظر . رود اپان و ھند به شمار میجرانی سرلوحۀ ھمکاری ستراتيژيک آزادی کشتي

تواند در آينده زنگ خطر را برای جاپان و  بحری  چين که البته تا حال خطری را متوجه ھيچ کشور نساخته است، می

 .  درآوردصداھند به 

يکی از اھداف . انگيزۀ امريکا در مھار کردن چين شايد ھم دليل مھمی در ھمکاری بحری ھند و جاپان تلقی گردد

 را ھا در بحيرۀ چين و بحر ھند اين است که بتواند گسترش و توانائی بحری چين را زير نظر گيرد و ساير کشورامريکا

توانند امريکا را در رسيدن به ھدف کمک  دو کشور مقتدر آسيائی ھند و جاپان می. ھم در تقابل با چين تشويق نمايد

رقابت . بزرگ در ھراس اند و خود را آسوده نمی پندارندکشور ھای جنوب و شرق آسيا از رقابت کشور ھای . نمايند

  جنوب شرق آسيا را آسيپ پذير ۀستراليا کشور ھای کوچک منطقانظامی و اقتصادی ميان چين، جاپان، امريکا، ھند و 

 ژيک يمنطقۀ جنوب شرق آسيا يکی از مراکز مھم جيو سترات. ساخته و امنيت اين کشور ھا را دچار تحول نموده است
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بحيرۀ جنوب چين حالت خاص خود را دارد که . جھانی است که قدرت ھای منطقه ئی و بيرونی به آن چشم دوخته اند

صد بحيرۀ چين را در ٨٠چين امروز . ادعای ھای ارضی کشور ھای منطقه ثبات جيوپوليتيک منطقه را تھديد می کند

چين به ساختن جزاير مصنوعی . ادم قرار می گيردداند که با ادعای ارضی ساير کشور ھا در تص از آن   خود می

  .  دھد که نگرانی جدی دھلی و توکيو را سبب شده و آنھا را به ھمکاری دو جانبه وادار ساخته است ادامه می

ضعف ھر دو باعث شده است که اين دو . جاپان و ھند به تنھائی توانائی روياروئی را با قوای عظيم بحری چين ندارند

نظر به احصائيۀ قدرت آتش جھانی، مجموع . مصلحت برسند و ھمکاری نظامی بحری خود را توسعه دھندکشور به 

که   تحت البحری دارد در حالی۶٨ کشتی جنگی و ٧١۴چين . قوای بحری چين دو برابر قوای بحری جاپان و ھند است

با اين رقم، جاپان و . ری دارند تحت البح١۴ کشی جنگی و ٢٩۵ تحت البحری و ھند ١٧ کشتی جنگی و ١٣١جاپان 

پس ھر دو کشور به اين عقيده رسيده اند که بدون .  چين برآيندۀھند ھرگز قادر نخواھند بود که به تنھائی از عھد

دانند که در يک تصادم نظامی با  ھمچنان اين دو کشور می. ھمکاری دو جانبه، روياروئی با چين نا ممکن خواھد بود

  .  خواھد شد  و يا حد اقل ياری خواھد رسانيدهستادي آنھا اچين، امريکا در عقب

با درنظر داشت  کاھش قوای نظامی .  در آسيا برای جاپان و ھند اھميت خاصی داردءدر زمان حاضر، حفظ توازن قوا

. ستامريکا، جاپان و ھند به اين نظر اند که ھمکاری با ساير کشور ھای منطقه برای حفظ ثبات ستراتيژيک حتمی ا

اين کشور ھمچنان سعی می ورزد . ستراليا در يک ھمکاری نظامی شامل گرددامندی نشان داده است که با ه جاپان عالق

ه که متحدين سابق امريکا يعنی  کوريای جنوبی و فيليپين را که ھمکاری شان با واشنگتن در حال آشفتگی است،  ب

 داکه، محور –سيس محور دھلی أبه ھمکاری دعوت نمايد  تا با تھند سعی دارد  که بنگله ديش را . سوی خود بکشاند

ستراليا مذاکرات سه جانبه را  اروی ھمين دليل بود که سه کشور جاپان، ھند و .   اسالم آباد را به مبارزه بطلبد–بيجينگ 

 تالقی  سه جانبۀ ھدف از دور ساختن امريکا در.  به راه انداختند که امريکا در آن حضور نداشت٢٠١۵در ماه جون 

  . اين سه کشور، تأسيس و رشد ھمکاری مستقالنه بود که جوابگوی نيازمندی ھای سياسی و نظامی منطقه باشد

به موازات آن ساير قدرت . چين يکی از قطب ھای مھم جھانی خواھد بود. جھان به سوی چند قطبی شدن روان است

 دھلی –محور توکيو . د در اتحاديه ھای منطقه ئی شامل خواھند شد منطقه ھم آرام نخواھند نشست و برای بقای خویھا

   سرآغاز تشکيل محور ھای جديد الخلقه خواھد شد که سياست جھان را از ريشه تغيير خواھد داد

 

 

 

 


