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 مقدمه

های مختلفی توسط کشورهای ساحلی منطقه های گذشته نهادها و سازماندر طول دهه   

های علاوه بر تلاش اقیانوس هند جهت دستیابی به منافع گوناگون و مشترک ایجاد شده است.

اند در های سیاسی و اقتصادی، کشورهای ساحلی درصدد بودهصور  گرفته جهت همکاری

هایی با یکدیگر داشته باشند تا از این طریق با حوزه امنیتی، بویژه امنیت دریایی، نیز همکاری

له نمایند. به اند، مقابای اخیر در منطقه ظاهر شدهتهدیدا  جدید و غیرسنتی که در طول ساله

عبارتی کشورهای ساحلی اقیانوس هند به این درک و عقلانیت رسیدند که مقابله با تهدیدا  

باشد. در ای بدون همکاری و هماهنگی با سایر کشورهای منطقه امکان پذیر نمیدریایی منطقه

بپردازند، ای به عنوان یک نیروی متحد با یکدیگر به عملیا  واقع اگر نیروهای دریایی منطقه

ند و شانس موفقیت تری وارد کنند، اثربخشی عملیاتی را به حداکثر برسانتوانند ضربه قویمی

(. به همین جهت امروزه ایجاد نیروی 93-91: 6931)شکوهی و بهلولی، دهند  را افزایش

مشترک در دریا نسبت به هر زمان دیگر اهمیت بیشتری پیدا کرده است و کشورهای ساحلی 

های قدر  موجود در منطقه در ها و مؤلفهاند تا نهادهایی را جهت استفاده از ظرفیتردهتلاش ک

 سازی دریایی ایجاد نمایند. راستای امنیت

ها و ترتیبا  امنیتی که تاکنون در منطقه اقیانوس هند ایجاد شده است از جمله سازمان     

انجمن دریایی »هایی مانند شابهی از سازماناشاره نمود. این سازمان نمونه م 6توان به  آیونزمی

باشد که  در بخش دیگری از جهان یعنی آسیای جنوب شرقی با هدف تامین می 2«آ سه آن

های امنیت دریایی تشکیل شد. در حقیقت، با توجه به ظهور اقتصادی آسیا و آفریقا، ایجاد سازه

یر است تا بتوان به بهترین اب ناپذامنیتی دریایی بومی در منطقه اقیانوس هند ضرورتی اجتن

ای پاسخ داد. در همین ارتباط، آیونز توانسته است وجه و در کمترین زمان به تهدیدا  منطقه

 :Tewari& Khanijo, 2017)تا یک اجماع اقیانوسی را در رابطه با امنیت دریایی ایجاد نماید

بایست ایجاد شده است که میبه همین دلیل این درک و فه  در سطح نخبگان منطقه  (.164

 جویانه واگذار کرد.های همکاریتری را به نیروی دریایی در مکانیس نقش فعالانه

روند همگرایی و همکاری کشورهای ساحلی منطقه در سازمان آیونز از زمان تاسیس یعنی      

اند مودهتاکنون بطور پیوسته تداوم داشته است و کشورهای ساحلی منطقه تلاش ن 2008سال 

                                                                 
1 Indian Ocean Naval Symposium   
2 ASEAN Maritime Forum  
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های مختلف نظری و تا حدودی ه  عملی تعاملاتی با یکدیگر داشته باشند. اما در این در حوزه

هایی مواجه ساخته هایی روند همکاری آنها را با دشوارییرسد موانع و محدودیتبین به نظر می

و فعال تبدیل  ای که آیونز، بویژه در بعد عملیاتی، موفق نبوده تا به یک نهاد پویااست بگونه

های ضعیف کشورها های عملیاتی، شاهد مشارکت و هماهنگیشود. به عبارتی در حوزه همکاری

 در چارچوب منشور سازمان هستی . 

-با توجه به این موضوع، سوال اصلی پژوهش بر این مبنا شکل گرفته است که علل و زمینه     

ند و این کشورها در توسعه همکاری های اصلی همگرایی امنیتی کشورهای عضو آیونز کدام

هایی مواجه هستند؟ فرضیه اصلی بر این مبنا قرار دارد ها و محدودیتای با چه چالشمنطقه

ها و موضوعا  مشترک محیطی ای و همچنین نگرانیکه درک یکسان نسبت به مسائل منطقه

خته است. اما با این حال، ای زمینه همگرایی کشورها و نهایتا تاسیس آیونز را فره  ساو منطقه

ای سبب شده است تا کشورهای ساحلی ای و فرامنطقههای منطقهها و محدودیتوجود چالش

های مطلوب و گسترده با یکدیگر نبوده و نهایتا آیونز در تحقق اقیانوس هند قادر به همکاری

از رهیافت نظری  تبیینی است و -اهداف اولیه خود با موانعی مواجه شود. روش پژوهش تحلیلی

 ای جهت تبیین موضوع استفاده شده است. همگرایی منطقه

 

 ادبیات پژوهش

در رابطه با موضوع پژوهش آثار متعددی به زبان فارسی و انگلیسی به رشته تحریر درآمده      

ای خاص موضوع را مورد بررسی قرار دهند. در اند تا از زوایهاست که هر یک در صدد بوده

های دریایی و امنیت در تقویت همکاری» ای با عنوان( در مقاله2068تباط، چادهوری )همین ار

پردازد که هند به طور فعال روابط با کشورهای منطقه اقیانوس به این مسئله می« اقیانوس هند

هند را تقویت می کند. نویسنده معتقد است که این موضوع مبتنی بر پیوندهای جغرافیایی، 

دنی هند با منطقه و همچنین اهمیت آن برای رونق و امنیت فعلی و آینده هند تاریخی و تم

است. وی بر این فرضیه تاکید دارد که مشارکت هند در منطقه اقیانوس هند و آرام باید 

 باشد.براساس پنج فاکتور احترام، گفتگو، همکاری، صلح و سعاد  می

های ها و پویایینوس هند و آرام: چالشمنطقه اقیا»( در کتاب2063توواری و خانیجو)     

« آیونز»)انجمن منطقه ای اقیانوس هند( و  ( (IORA«آیورا»به سازمان هایی نظیر « امنیتی

اند. هدف از تشکیل آیورا در ابتدا اتحاد ملت های ساحلی که در منطقه ایجاد شده اند، پرداخته
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اجتماعی و سایر تلاش  -قتصادیبر اساس هویت مشترک منطقه اقیانوس هند جهت همکاری ا

دارد.  20تاسیس شد  که حدود  عضو 6333های صلح بخش بوده است. این سازمان در سال 

در سال های اخیر بتدریج امنیت دریایی جزیی از دستور کار این سازمان شده است. در حالی 

ل گردید.  که ایونز از همان ابتدا با هدف تامین امنیت دریایی توسط کشورهای عضو تشکی

دوتای آنها مشترکا در  22دولت در نوار ساحلی خود می باشد.  98اقیانوس هند دربرگیرنده 

درصدد از کشورهای ساحلی اقیانوس هند را تشکیل می  30آیونز و آیورا  عضو هستند و حدود 

رند، دهند. با توجه به این که آیونز و آیورا همپوشانی کاملی در رابطه با اعضا و قوانین ندا

 بنابراین می بایست به عنوان دو سازمان مجزا وجود داشته باشند.

« امنیت و ایمنی دریایی در اقیانوس هند»( در کتاب خود با عنوان 2063ا )ساخوجا و نارول     

های امنیتی و دریانوردی دریایی در کشورهای عضو انجمن به یک نمای کاملی از چالش

اشاره می کنند. در این کتاب به موضوعا  مختلفی از قبیل جرم  ای اقیانوس هند )آیورا(منطقه

فرامرزی از جمله دزدی دریایی، تروریس ، قاچاق مواد مخدر و اسلحه، کمک های بشردوستانه 

و امداد رسانی در برابر بلایای طبیعی، جستجو و نجا  دریایی، هوانوردی، ماهیگیری و مدیریت 

ن در مورد نقش ساختارهای سازمانی تعاونی و لزوم ایجاد غیرقانونی اشاره شده است. همچنی

سازی ظرفیت با توجه به چارچوب های قانونی موجود برای تقویت ایمنی و ظرفیت و بهینه

 امنیت دریایی در اقیانوس هند بحث شده است. 

 ها وچالش»( در مقاله خود با عنوان 6933در رابطه با آثار داخلی بطور مثال حکیمی )     

به « های امنیت دریایی در اقیانوس هند با تأکید بر همکاری چند جانبه منطقه محوریفرصت

باشد که همواره امنیت که اقیانوس هند از جمله مهمترین آبهای دنیا می پردازداین مسئله می

های جدی مواجه بوده است. وی در این مقاله به ارزیابی نظ  اقیانوس بر دریایی آن با چالش

ب تهدیدهای گوناگون امنیت دریایی پرداخته و معتقد است علیرغ  اختلافا  بین حس

کشورهای حوزه اقیانوس هند، همچنان این امکان وجود دارد که امنیت دریایی منطقه علیرغ  

مشکلا  و اختلافا  در پرتو همگرایی و همکاری چندجانبه منطقه محور محقق شود. وی نهایتا 

دارد که کشورهای حاضر در حوزه اقیانوس هند لازم است به جای برخورد  اشاره به این واقعیت

و مقابله با ه ، به سمت همکاری و همگرایی بروند و به جای متکی شدن به کشورهای 

 ای کشورهای حوزه اقیانوس هند متکی باشند.ای، بر همکاری و  همگرایی منطقهفرامنطقه
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جانبه هند و امنیت همه»( در مقاله ای تحت عنوان 6931ارغوانی پیرسلامی و اسمعیلی )     

به واکاوی دلایل و نشان دادن روندهای مرتبط با « جویی چندگانهدر پرتو استراتژی همکاری

کنند. جویی چندگانه اشاره میجانبه در پرتو همکاریهای هند برای تامین امنیت همهتلاش

سته عوامل سطح داخلی و سیستمی عنوان کرده نویسندگان علت این تغییرا  را متاثر از دو د

و بیان می دارند که در سطح داخلی مولفه هایی همچون خواست ملی برای ایفای نقش به 

مثابه قدر  بزرگ، کاهش اثرگذاری ایدئولوژی و ذهنیت نخبگان جدید موثر بوده و در سطح 

و ظهور چین تاثیرگذار سیستمیک نیز عواملی مانند پایان جنگ سرد، ارزش های دموکراتیک 

اند. آنها در بخشی از مقاله خود مختصراً به اجلاس سران کشورهای عضو آیونز پرداخته و از بوده

 کنند.یاد می« 6آزادی استفاده از دریاها»آن بعنوان استراتژی دریایی کنونی هند با عنوان 

های راهبردی متداخل در ابتآینده رق»( نیز در مقاله  خود با عنوان 6931برزگر و رضایی)     

های اخیر به دلیل اهمیت اقتصادی و کنند که اقیانوس هند طی سالبیان می« اقیانوس هند

راهبردی، برخورداری از منابع سرشار، موقعیت ژئواستراتژیک و نقش مواصلاتی آن و همچنین 

ه است و به عنوان واقع شدن تعداد زیادی از کشورها در حاشیه آن، مورد توجه جدی قرار گرفت

صحنه جدیدی برای رقابت قدر  های بزرگ بویژه بین ایالا  متحده، چین و هند تبدیل شده 

است. نویسندگان در این مقاله ضمن بررسی اهمیت این پهنه دریایی، ابعاد و تحرکا  هر یک 

کنند یل میاز کشورهای مذکور را با تمرکز بیشتر بر ایالا  متحده آمریکا واکاوی و تجزیه وتحل

ها و راهبردهای هر یک از و تغییرا  ژئوپلیتیک احتمالی در اقیانوس هند را با توجه به اقدام

 دهند. بازیگران مذکور مورد ارزیابی قرار می

بطور کلی، بررسی ادبیا  موجود حاکی از آن است که موضوع پژوهش به دلیل این که       

آن پرداخته نشده است، از جنبه نوآوری  مستقل علمی بهیک کار   تاکنون بطور جامع و در قالب

تواند تا حدودی خلاء در های پژوهش میتوان ادعا نمود که یافتهبرخوردار است. بنابراین، می

  های آتی گردد.   ادبیا  موجود را مرتفع سازد و مبنایی برای پژوهش

 

 

  

                                                                 
1 . Freedom to Use the Seas 
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 ایچارچوب نظری: همگرایی منطقه

و با پایان یافتن جنگ سرد، موضوع همگرایی در کانون توجه اندیشمندان  های اخیردر دهه     

های ملت-ای دولتقرار گرفته است. در همین رابطه، برخی معتقدند که همگرایی منطقه

الملل است)رمضانی و معین آبادی ترین پدیده در سیاست بینمستقل، مهمترین و قابل توجه

منطقه ای یکی از ابعاد مه  همکاری در عرصه بین (. همگرایی 353-359: 6938بیدگلی، 

المللی است که در چارچوب آن، کشورهای منطقه ای خاص به سمت ادغام و یکپارچگی هرچه 

بیشتر پیش می روند. در واقع، همگرایی منطقه ای به فرآیندی اشاره دارد که در آن دولت ها 

کاری در حوزه های خاص و مشترک دور ه  جمع می شوند تا موافقت نامه هایی را برای هم

(. به عبار  دیگر همگرایی روندی است که براساس 316: 6938امضا کنند)رمضانی و همکار، 

ها و کشورهای مختلف به خاطر منافع مشترک با حفظ استقلال داخلی خود ها، سازمانآن گروه

اعضا باشد. هر قدر های آن به نفع تمامی زنند که فعالیتدست به تشکیل سازمان جدیدی می

میزان ارتباط میان اعضا، درک آنها از مشکلا  و نیازهای یکدیگر بیشتر باشد و نیز منافع 

جمعی را فدای آنچه که ممکن است منافع تنگ نظرانه ملی خوانده شود نکنند، امکان موفقیت 

منافع  هایی مانند همسویی(. مولفه90: 6935همگرایی بیشتر است) بزرگمهری و همکاران، 

اقتصادی، همگنی نسبی شرایط اقتصادی، همسویی منافع ملی و سیاسی، احساس سرنوشت و 

 امنیت مشترک و وجود دشمن مشترک در تحقق همگرایی بسیار مؤثر است.

گیری جوامع مختلف بشری همکاری و همگرایی، در تاریخ زندگی اجتماعی، اساس شکل     

های ارسطو، افلاطون، اگوستین قدیس، ابن خلدون ر نوشتهتوان ردپای آن را دبوده است که می

های موفق همگرایی در دنیای معاصر، از جمله روند همگرایی در و هگل مشاهده کرد. نمونه

گیری اتحادیه اروپا و همگرایی بین کشورهای آسیای جنوب شرقی)آ س آن( اروپا و نهایتا شکل

نسبتا موفق، همگرایی  هایا نگاه به این تجربهموجب شد که صاحب نظران و سیاست مداران، ب

ای مطلوب در راه کسب منافع بیشتر و همکاری مناسب تر، همراه با تضمین امنیت را تجربه

گرایی به شمار آورند. بر همین اساس، نسبی در روابط بین کشورها، به ویژه در شکل منطقه

-ها و تجربهها با توجه به مزیتدولتای توسط قرن بیست و یک  را قرن همگرایی مجدد منطقه

(. موضوعی را 392: 6939زارعی و همکاران، دانند)ها در جهان میهای حاصل از این همگرایی

که باید درباره همگرایی مورد توجه قرار داد، اختیاری بودن نوع رابطه ای است که واحدهای 
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یل خود و براساس شرایط مساوی، به کنند؛ بنابراین، کنشگران به مهمگرا با یکدیگر برقرار می

 آورند.وحد  و همکاری با یکدیگر روی می

 2و ارنست هاس 6همگرایی به عنوان یک نظریه،  توسط اندیشمندانی نظیر دیوید میترانی     

مطرح گردید که بر همکاری کشورها تاکید داشتند. براساس نظریه میترانی، پیچیدگی 

همیت کارشناسان سیاسی و سیاستمداران کاسته و در عوض، روزافزون نهادهای حکومت، از ا

کفه را به نفع کارشناسان فنی) که با کارهای سیاسی سروکار چندانی ندارند( سنگین کرده 

هایی که منافع متضاد دارند، تنها به است. میترانی معتقد است که تقسی  جهان بین دولت

های اقتصادی و ای از سازمانشبکه گستردهانجامد. از دیدگاه او، ایجاد بحران و جنگ می

المللی، بهترین راه برای مقابله با وضعیت بحران ساز همگرایی بینالمللی زمینهاجتماعی بین

ای را فرایندی (. ارنست هاس نیز همگرایی منطقه399: 6939آمیز است)زارعی و همکاران، 

شوند تا انتظارا ، لی مختلف ترغیب میداند که به واسطه آن بازیگران سیاسی از واحدهای ممی

راد و ها و فعالیت سیاسی خود را به سوی یک مرکز جدید معطوف سازند)فرجیوفاداری

های منشور سازمان ملل، نظام 53الی  52(. بر مبنای همین نظریا ، مواد 33: 6931همکاران، 

مین صلح و امنیت به ای را پذیرفته و از کشورهای مختلف دعو  کرده به منظور تامنطقه

(. در همین رابطه، 36: 6933فرد و علیزاده، ای روی بیاورد )پیشگاهیهای منطقهتشکیل نظام

ای موثر باشند مختلف هستند؛ گیری یک نظام منطقهتوانند در فرآیند شکلمتغیرهایی که می

از شرایط تواند عمدی و بر پایه قصد قبلی دولتمردان و ه  غیرتعمدی، ناشی که ه  می

 المللی باشد.گوناگون بین

بر اساس مفروضا  فوق می توان بیان داشت که تشکیل آیونز بعنوان یک سازمان منطقه      

ای اقدامی داوطلبانه جهت تامین امنیت دریایی منطقه اقیانوس هند، از طریق همگرایی 

قه اقیانوس هند گردد. به عبارتی، کشورهای ساحلی منطکشورهای ساحلی منطقه محسوب می

با تشکیل یک نهاد فراملی در صدد هستند تا از طریق واگذاری بخش از حاکمیت خود به این 

هایی را در سطح منطقه در حوزه امنیت دریایی داشته باشند تا صلح و ثبا  در نهاد همکاری

 این منطقه مه  و حساس جهان تامین گردد. 

 

                                                                 
1 . David Mitrani 
2 . Ernst Haas 
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 هند آیونز: ابتکار امنیت دریایی در اقیانوس

 اهمیت منطقه اقیانوس هند 

جایگاه ژئوپلیتیکی و جهانی اقیانوس هند، به عنوان سومین اقیانوس بزرگ جهان، از دیرباز      

های بزرگ بوده است. اهمیت این اقیانوس به دلایل وجود منابع ها بویژه قدر مورد توجه دولت

یان سه کانون اقتصاد جهانی)جنوب معدنی و نفت فراوان، مرکزیت تجار  جهانی با قرارگیری م

شرق آسیا، اتحادیه اروپا و آمریکای شمالی(، بازار مصرفی بزرگ به دلیل جمعیت زیاد، حضور 

باشد. به های پر تردد بطور روزافزونی در حال افزایش میهای رو به رشد، وجود آبراههقدر 

مان جایگاهی را بخشیده که سر های خود به اقیانوس هند هدر نوشته 6که رابر  کاپلانطوری

، یک قرن قبل از او نسبت به آسیای مرکزی قائل بود. بازگشت آسیا به مرکز 2هالفورد مکیندر

توجها  جهانی به ویژه اقیانوس هند، تلقینی از افزایش سه  آسیا از تجار  جهانی، رشد 

انرژی در این قاره، جمعیت و رونق بنیادگرایی اسلامی، پدیداری قدر  چین و تمرکز میادین 

(. در همین 6933باقرنیا، بنامد)« 26هارتلند قرن »کاپلان را بر آن داشت تا این ابرمنطقه را 

خود می نویسد: هر کس که بتواند اقیانوس « راهبرد دریایی»نیز در کتاب   9رابطه، آلفرد ماهان

روازه هفت دریاست. هند را تحت کنترل خود درآورد بر آسیا مسلط شده است. این اقیانوس د

بنابراین، امروزه  (.Pant, 2009: 281)سرنوشت جهان در دریاها رق  خواهد خورد 26در قرن 

گردد که نقش ساز ژئوپلیتیک محسوب میهای مه  و سرنوشتاقیانوس هند در زمره حوزه

 المللی دارد. مهمی در تعاملا  بین

ر مربع بوده و کشورهای گوناگونی را در کیلومت 39551000وسعت اقیانوس هند بالغ بر      

-سواحل خود جای داده است. نزدیک به یک سوم از جمعیت جهان در سواحل آن زندگی می

(. 693: 6933کنند که با جمعیت، زبان، فرهنگ و اقتصاد اجتماعی گوناگونی هستند)حکیمی، 

شامل کانال سوئز در مصر، المللی دریایی این منطقه،  دارای چهار آبراهه مه  برای تجار  بین

المندب) مرز جیبوتی و یمن(، تنگه هرمز) مرز ایران و عمان( و تنگه مالاکا )مرز اندونزی و باب

گردند. در حقیقت، اقیانوس مالزی( است که مسیرهای مه  در تجار  جهانی نفت محسوب می

(. 6: 6933باقرنیا، از کالاها و نفت خام جهان است. )هند قلمرو حمل و نقل تقریبًا نیمی 

                                                                 
1 . Robert S. Kaplan 
2 . H. Mackinder 
3 . Alfred Thayer Mahan 
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ترین و ترین نقطه این اقیانوس یا آفریقای جنوبی که خود در مسیر یکی از طولانیجنوبی

های دریایی برای پیمودن شود. بسیاری از ناوگانهای حیاتی جهان است، آغاز میمهمترین آبراه

ند. از آفریقای عبور کن 6«دماغه امیدنیک»فاصله شرق دور، اروپا و آمریکا ناچار هستند از 

جنوبی تا دریای سرخ، ساحل غربی اقیانوس هند را تشکیل می دهند. این اقیانوس و همچنین 

های اقتصادی و نزدیک ساختن چهار منطقه جغرافیایی اصلی جوییهای آن به سبب صرفهتنگه

ی را اجهان یعنی آمریکای شمالی، اتحادیه اروپا، جنوب شرق آسیا و خلیج فارس جایگاه ویژه

 (. 2: 6931المللی به خود اختصاص داده است)برزگر و رضایی، در روابط بین

علاوه بر این، آبراهه خلیج عدن واقع در این اقیانوس)در شمال کشور سومالی، جنوب یمن و      

کند و یکی از مهمترین نقاط راهبردی شرق جیبوتی(، مدیترانه و دریای سرخ را به  متصل می

های حساس برای بخش اعظمی از تجار  شود. این تنگه یکی از دروازهیجهان محسوب م

های آسیا تواند انتقال کالا و مال التجاره از کارگاهجهانی است؛ به نحوی که تهدید امنیت آن می

و واردا  نفتی از کشورهای کناره این اقیانوس را به مخاطره اندازد. خلیج عدن مسیر دریایی 

درصد صادرا  گاز مایع قاره آسیا 30المللی و بیش از درصد تجار  بین 80مساعد برای تردد 

میلیارد تن کالای تجاری  3/3درصد از  3هزار کشتی و نیز  20است، به طوریکه سالانه بتیش از 

درصد نفت خام جهان از آسیا و خاورمیانه به  62جهان از این آبراه عبور می کند و بیش از 

شود و تغییر مسیر کشتیرانی به سمت جنوب قاره آفریقا و دورزدن کشورهای غربی منتقل می

های بالا، خطر بالا و طولانی شدن مد  سفر، راه حل مناسبی دماغه امید نیک، به لحاظ هزینه

روز بر سفر یک تانکر 65رسد و هزینه هنگفتی را در بر دارد و افزون بر آن حدود به نظر نمی

درصد کل ترافیک  30(. همچنین، 633: 6939شود)شولی، ه مینفتی و یا کشتی تجاری افزود

باشد. به عبارتی، های نفتی فی مابین خاورمیانه و اقیانوس آرام، از این اقیانوس میفراورده

شوند همزمان از خطوط اصلی حمل و نقل دریایی هایی که در این مسیر حمل میفراورده

های استراتژیکی همچون باب المندب و تنگه عدن و دریای عمان و تنگه  جهان نظیر خلیج

                                                                 
ای است واقع در ساحل شبه جزیره صخره (Promontorium Bonae spei praeternavigatum)دماغه امید نیک . 1 

رد اروپایی که موفق شد از این آبراه گذر کند، کاوشگر جنوبی آفریقای جنوبی مشرف به اقیانوس اطلس. نخستین دریانو

دماغه »میلادی بود. او هنگام بازگشت به لیسبون مکانی را که کشف کرده بود  6388پرتغالی بارتلومیو دیاس در سال 

ای به راهی برای که اشاره« دماغه امید نیک»نامید، اما هنری دریانورد که پشتیبان مالی دیاس بود، نام آن را به « هاطوفان

 .رسیدن به سرزمین هند بود، تغییر داد
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(، که نقش ارتباطی آن را اقیانوس هند Borah, 2011: 50کنند)های هرمز و مالاکا عبور می

آفرینی توان بیان داشت در حال حاضر اقیانوس هند از نقشبرعهده دارد. بطور کلی می

از جایگاه این منطقه دریایی در ای در جهان برخوردار است که عمدتا ناشی ژئواکونومیکیِ ویژه

های رابطه با انرژی و تجار  جهانی و همچنین نقشی است که این اقیانوس در اتصال حوزه

کند. با توجه به اهمیت آبراه های اقتصادی ایفاء میجوییمختلف جغرافیایی جهان و ایجاد صرفه

ز طریق همکاری و همگرایی و اند تا ادریایی اقیانوس هند، کشورهای ساحلی منطقه تلاش کرده

 ای نظیر آیونز امنیت و ایمنی دریایی را تا حد امکان تامین نمایند. ایجاد نهادهای منطقه

 

 آیونز: ساختار، اعضاء و اهداف

ای بخش مهمی از ادبیا  در زمینه های منطقهای در تقویت همکارینقش نهادهای منطقه     

 ,Kelegama)دهدمرتبط  با اقیانوس هند را تشکیل می الملل و مطالعا  امنیتیروابط بین

در همین رابطه تاکنون ابتکارا  مختلفی بویژه از سوی هندوستان در زمینه . (2422 :2002

هایی نظیر توان به سازمانامنیت دریایی اقیانوس هند انجام گرفته است که از آن جمله می

رسد آیونز از همان ابتدای تاسیس ر این بین بنظر میو نهایتا آیونز اشاره نمود. د 2، آیورا6میلان

                                                                 
پور  »عمدتا شامل کشورهای مرکزی و شرق اقیانوس هند نزدیک   ((Milan« میلان»نشست سالانه دریایی موسوم به  1 

هدف برطرف با  6335)مرکز ناحیه جزایر آندامان و نیکوبار در هند( بوده و به عنوان یک اقدام اعتماد ساز در سال «  بلر

ساز رفت و طلبی هند برگزار گردید. فعالیت های میلان فراتر از اقداما  اعتماد کردن نگرانی های موجود در رابطه با توسعه

های متقابل تبدیل شد. بزودی ای، و انجام مانورهای چندجانبه و تقویت همکاریبه بستری برای مذاکرا  و تبادلا  حرفه

  مه  جهت مقابله با طیف وسیعی از چالش های امنیتی غیر سنتی در منطقه نظیر تروریس  نیز به عنوان یک مکانیس

دریایی، دزدی دریایی، کمک های بشردوستانه و عملیا  جستجو و نجا  و محافظت از مسیرهای دریایی در نزدیکی تنگه 

 (.,Rumley& Doyle (32-31 :2016گذردتجار  دریایی از آنجا می % 90مالاکا ظاهر خواهد شد؛ که حدود 

ابتدا توسط ریس جمهور سابق آفریقای جنوبی  )IORA( «ای اقیانوس هندای/حاشیهانجمن منطقه»ایده تاسیس آیورا یا  2 

مطرح شد. جایی که بیان کرد واقعیت های تاریخی وجغرافیایی منطقه می تواند  6335در طول سفر به هند در سال 

 6333نهایتا آیورا در سال   (https://www.iora.int/en/about/about-iora) .ای باشد بستری برای همکاری های منطقه

اجتماعی و سایر  -های ساحلی بر اساس هویت مشترک منطقه اقیانوس هند جهت همکاری اقتصادیبا هدف اتحاد ملت

ریج امنیت دریایی جزیی از دارد و در سال های اخیر بتد 22های صلح بخش تشکیل گردید. این سازمان حدود عضوتلاش

،  «منطقه گرایی باز»کشورهای عضو نیز یک رویکرد ,Rumley& Doyle)  32-31 :2016)دستور کار این سازمان شده است

را اتخاذ کرده اند که مبتنی بر تعهدا  غیرالزام آور بر پایه اجماع و توافقا  اختیاری  (APEC) مشابه اپک

 . (Kelegama, 2002)است
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سازی دریایی بنا شده و نسبت به سایر مکانیس  های بر اساس ماهیت امنیت 2008در سال 

 سازی از موفقیت بیشتری برخوردار بوده است. امنیت

زایش آیونز اقدامی داوطلبانه جهت اف»گونه تعریف شده است که در سایت رسمی آیونز این     

های دریایی مابین نیروهای دریایی کشورهای ساحلی اطراف منطقه اقیانوس هند از همکاری

طریق فراه  سازی یک مجمع و فضای باز جهت بحث و تبادل اطلاعا  مرتبط با موضوعا  

کند تا جریانی از اطلاعا  را مابین نخبگان ای است. در همین راستا این نهاد تلاش میمنطقه

تواند سبب ایجاد درک مشترک و احتمالا ارائه راهکارهای ایی ایجاد کند که مینیروی دری

(. در حال حاضر، http://www.ions.global/ 04-02-2019)جویانه توسط آنها شودهمکاری

نشست آیونز بزرگترین گردهمایی مقاما  دریایی کشورهای عضو بوده که هدف آن مقابله با 

باشد. بنابراین های بیشتر میریایی در منطقه و تقویت همکاریهای امنیتی غیر سنتی دچالش

تواند به عنوان یک مکانیست  امنیتی و همکاری سمپوزیوم نیروهای دریایی اقیانوس هند می

( و حتی به عنوان یک انجمن و 631: 6933موثر در منطقه ایفای نقش کند)حکیمی، 

ی در رابطه با اصول و استراترژی های گردهمایی فنی و تکنیکی، جهت وحد  کشورهای ساحل

  .Das, 2018: 1))مشترک مورد استفاده قرار گیرد

 23( زیر قابل مشاهده است، متشکل از 6ای همانگونه که در تصویر) شماره این نهاد منطقه     

  گیرند.ای قرار میزیر گروه منطقه 3کشور ناظر آیونز است که در  3کشور عضو و 

 : کشورهای عضو و ناظر در آیونز(1تصویر شماره)
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(Navynews, 2018/11/12.) 

 کرانه جنوب آسیا: بنگلادش، هند، مالدیو، پاکستان، جزایر سیشل، سریلانکا و انگلستان -

 سعودی و امارا  متحده عربیکرانه غرب آسیا: ایران، عمان، عربستان -

 قای جنوبی و تانزانیاکرانه شرق آفریقا: فرانسه، کنیا، موریتانی، موزامبیک، آفری -

کرانه جنوب شرق آسیا و استرالیا: استرالیا، اندونزی، میانمار، سنگاپور، تایلند و تیمور  -

 شرقی

کشورهای ناظر: چین، آلمان، ایتالیا، ژاپن، مالزی، ماداگاسکار، هلند، روسیه و  -

 (.Navynews, 2018/11/12)اسپانیا

 باشد:ایی اقیانوس هند بشرح ذیل میاهداف اصلی گردهمایی فرماندهان نیروهای دری

 ترویج یک درک مشترک از مسائل اقیانوس هند -

تدوین یک مجموعه مشترک از استراتژی های طراحی شده بترای افزایش امنیت دریایی  -

 منطقه ای

 تقویت نیروی دریایی اقیانوس برای مقابله با چالش های کنونی -

 دریایی پیش بینی برای برقراری امنیت و ثبا  -

 های امنیت دریایی دراقیانوس هندهمکاری مکانیست  طراحی شده برای کاهش نگرانی -
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های ستتازمانی، لجستیک و فرایندهای ها، سیست ها، روشتوسعه قابلیت همکاری در آموزه -

 عملیاتی ترویج

 ای واکنش سریعتوسعه ظرفیت نیروی دریایی منطقه -

ردوستانه و امدادرسانی در سراسر منطقه اقیانوس های بشهمکاری در زمینه کمک -

 (.www.ionsirannavy.ir)هند

های بشردوستانه و آیونز سه کارگروه اصلی شامل: کارگروه امنیت دریایی، کارگروه کمک     

آنها کارگروه امنیت دریایی است.  ترینمبارزه با بلایای طبیعی و کارگروه تبادل اطلاعا  که مه 

اهداف آیونز که پیشتر به آن اشاره شد مبین آن است که موضوعا  و مسائل امنیتی مرتبط با 

 دریا در کانون اصلی این نهاد قرار دارد. 

 

 های همگرایی کشورهای عضو آیونزعلل و زمینه

نوس هند و تشکیل سازمان در رابطه با همگرایی و همکاری کشورهای ساحلی منطقه اقیا     

ترین آنها اشاره اند که در سطور ذیل به مه ها و علل گوناگونی ایفای نقش کردهآیونز زمینه

 خواهد شد. 

 ای. وجود ادراکات مشترک در قبال مسائل منطقه1

گردد همانگونه که پیشتر اشاره شد، اقیانوس هند یکی از مهمترین مناطق دنیا محسوب می     

باشد. با فروپاشی نظام دوقطبی جها  مختلف سیاسی، اقتصادی، نظامی حائز اهمیت می که از

و آغاز عصر نوین جهانی و نتیجتا خروج بسیاری از کشورهای اقماری منطقه اقیانوس هند از 

ها، بتدریج این کشورها در صدد برآمدند تا مسوولیت و نظار  مناطق خود را تا سلطه ابرقدر 

ر عهده گرفته و سازوکارهای جدیدی را برای مواجهه با مسائل مرتبط با مناطق حدود زیادی ب

 تحت پوشش خود اتخاذ نمایند. 

بر همین اساس، لزوم درک و احساس مشترک کشورهای ساحلی در قبال مسائل و      

ای ضرور  یافت تا بدین ترتیب هماهنگی لازم برای مقابله با موضوعا  مشترک منطقه

مسائل پیش رو انجام بپذیرد. با توجه به وجود احساس و درک مشترک کشورهای مشکلا  و 

« ایمسائل مشترک منطقه»ساحلی، سازمان آیونز با این هدف تشکیل گردید تا برخورد با 

حدالامکان از طریق تشریک مساعی و همکاری انجام پذیرد. در واقع همسویی ادراکی و بین 

ای بستری فراه  کرد تا این وس هند در رابطه با مسائل منطقهالاذهانی کشورهای منطقه اقیان

http://www.ionsirannavy.ir/
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کشورها برای دست یافتن به منافع مشترک و مواجهه با مسائل و مشکلا  بسمت همگرایی 

 روی آوردند و بخشی از حاکمیت خود را برای تشکیل یک سازمان فراملی واگذار کنند. 

 ها و تهدیدات امنیتی نوظهور . مقابله با چالش2

افزایی نیروهای دریایی جهت مقابله با تهدیدا  امنیتی غیر سنتی و تعامل، همکاری و ه      

جدید در حوزه دریایی اقیانوس هند از اهداف اصلی تاسیس آیونز می باشد. در حال حاضر 

-افزایش روزافزون ناامنی در دریاها، نه فقط مشکلا  زیادی را فراروی دریانوردی، تجار  بین

ها بوجود آورده، بلکه امنیت انسانی را نیز با خطر جدی روبرو کرده ی و امنیت دولتالملل

ها و مجامع (. به همین دلیل حفظ امنیت دریایی از طریق دولت616: 6933است)نژدی منش، 

 (.33: 6930های اخیر موردتوجه شایانی قرار گرفته است)کوشا و شایگان، المللی در سالبین

های انسانی به دور از مشکلاتی نظیر ر مجموع یعنی شرایطی که در آن فعالیتامنیت دریایی د

تصادفا  در دریا، تغییرا  جوی، آلودگی، تروریس  دریایی، منازعا  بین کشورها، قاچاق 

(. تمامی موارد 691: 6933باشد)حکیمی، انسان، قاچاق مواد مخدر و ماهیگیری غیرقانونی می

دید فراروی صلح و امنیت بین المللی هستند که قادرند آثار سیاسی، مذکور به مثابه تهدیدی ج

المللی در قلمروهای اقتصادی و اجتماعی زیانباری را ه  در سطح ملی و ه  در سطح بین

 آورند.  مکانی و زمانی مختلف به بار می

ر برخورد با بطور کلی امروزه الگو و عدم ثبا  تهدیدها، توانمندی یک جانبه هر کشور را د     

تهدیدا  دریایی به چالش می کشد. بطور مثال، برخورد با دزدان دریایی از سوی نیروی دریایی 

باشد. قاچاق انسان و مواد مخدر در حوزه وسیع دریا که حاکمیت بر یک کشور امکان پذیر نمی

یعی همه قلمروهای آن وجود ندارد برای یک کشور به تنهایی کار دشواری است. بلاهای طب

ای و با تاکید بر کشد. با درک مسائل منطقهحتی ظرفیت اقتصادهای بزرگ را به چالش می

ها و تهدیدا ، همکاری و همگرایی در دریا و نیاز به ایجاد مشارکت در مواجهه با چالش

اند تا بجای برخورد انفرادی با خطرا ، از طریق تقویت کشورهای موسس آیونز درصدد بوده

نیروی دریایی کشورهای ساحلی منطقه، مقابله با تهدیدا  دریایی را در راس های همکاری

اهداف اصلی خود قرار دهند تا امنیت دریایی تامین گردد. در همین راستا نیز در چند سال 

ای مختلف نظیر رزمایش مبارزه با دزدان دریایی های مشترک منطقهاخیر با برگزاری رزمایش

طبیق استانداردهای عملیاتی بین نیروهای دریایی این کشورها و و همچنین ت 6938در سال 

ای، آیونز توانسته گام موثری را گیری از ظرفیت های بحث و تبادل اطلاعا  مرتبط منطقهبهره
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ها و افزایش امنیت دریایی و حفظ نظ  و قانون منطقه ای بردارد. در مواجهه با این چالش

تری را برای توسعه اقتصادی پایدار یایی، شرایط باثبا همین موضوع یعنی تامین امنیت در

المللی فراه  ای و بینبرای کشورهای عضو و همچنین تقویت و گسترش تجار  درون منطقه

 ساخته است.  

 های بشر دوستانه افزایی در راستای توسعه کمک. هم3

شر دوستانه و امدادرسانی های بکند انجام کمکیکی از اهدافی که آیونز آن را دنبال می     

هایی که با حضور کشورهای عضو و باشد. تقریبا در تمامی نشستدریایی در سراسر منطقه می

ناظر برگزار شده است، بر این اصل مه  بعنوان یکی از اهداف اصلی سازمان تاکیده شده است. 

هایی حرانانجام عملیا  مشترک دریایی جستجو و نجا  توسط هند و چین حتی در اوج ب

)که به رویارویی نیروهای مسلح هند  (,Das :2018 2 (2063در سال   6«بحران دوکلام»نظیر 

حکایت از اهمیت موضوع ، با ارتش آزدایبخش مردمی چین در منطقه مرزی دوکلام منجر شد(

مسافربری  یی در زمینه جستجو برای هواپیمایدوستانه دارد. همکاری دریاهای بشرکمک

MH370 ای از در دریا سقوط کرد، نمونه 2063چو ویتنام در سال ه در نزدیکی جزیره تائوک

 21همکاری کشورهای آیونز در راستای اقداما  بشردوستانه می باشد. در این عملیا ، بیش از 

ترین عملیا  کشور برای پیدا کردن این هواپیما با ه  همکاری نموده و گفته شد بزرگ

 (.63/6/6939است )سایت اینترنتی انتخاب، جستجو در تاریخ بوده

فظ آمادگی و واکنش سریع، برخی از کشورهای عضو سازمان در همین زمینه و برای ح     

اند تا رزم آمایش های دوجانبه را در دستور کار خود قرار دهند. بطور مثال حتی تلاش نموده

هایی از نیروی توان رزمایش به مشترک امداد و نجا  دریایی ایران و عمان با حضور یگانمی

اشاره نمود. این رزمایش به منظورعملیا  امداد و  6931دریایی راهبردی ارتش در فروردین 

های تجاری و نفتکش عبوری از تنگه هرمز که به هر علتی دچار رسانی به کشتینجا  و کمک

نیز  38(. در فروردین 26/6/6931اند انجام پذیرفت )خبرگزاری صدا و سیما، سانحه شده

ان و سلطنت عمان با مشارکت رزمایش مشترک امداد و نجا  دریایی جمهوری اسلامی ایر

 (.23/6/6938هایی از نیروهای دریایی دو کشور در سواحل مسقط برگزار شد)ایسنا، یگان

 

                                                                 
1 Doklam crisis 
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 ای با هدف تضعیف معمای امنیتتقویت همگرایی منطقه .4

باشد که مجمعی برای می 26المللی در قرن آیونز از مه  ترین ابتکارا  امنیت دریایی بین     

  های عضو استموضوعا  دریایی منطقه و تقویت روابط دوستانه بین دولت بحث در مورد

(India Ministry of Defence, 2018) سازی بین سازی و امنیتتواند به اعتمادکه می

ای طراحان آیونز نگاهی رئالیسی نیز به نهادسازی منطقه کشورهای منطقه کمک کند. در واقع،

اند که رابطه مستقیمی بین همگرایی و مساله امنیت وجود ودهداشته چرا که بر این اعتقاد ب

های موفق برای همگرایی دارد. همانگونه که در بسیاری از نقاط جهان مشاهده شده است، تلاش

: 6933معمای امنیت بوده است)سنایی و همکار،  در جهت کاهش سطحای، عامل موثری منطقه

همکاری فراملی برای نیل به اهداف مشترک، کاهش  (. به عبارتی، روند ایجاد یک سازمان669

ها متقابل را به ارمغان آورده و مراحل تفاه ، تعامل و همکاری در روابط بین کشورها نگرانی

شود. در همین رابطه، و پس از شکل های کشورهای عضو میسبب کاهش منازعا  و تنش

رخی کشورهای ساحلی منطقه های دفاعی بین هند و بنامهگیری آیونز، امضای موافقت

(https://currentaffairs.gktoday)  توانسته است از طریق اعتمادسازی و کاهش برخی

ها، معمای امنیتی منطقه را تا حدودی تضعیف نماید. اما بطور کلی، مساله اعتمادسازی و تنش

ن متغیر در بین کشورهای رقیب همواره یک چالش اساسی برای پیشبرد اهداف شکنندگی ای

 آیونز محسوب می گردد.  

 . لزوم حفظ رشد و امنیت اقتصادی 5

اگرچه به موضوع امنیت اقتصادی در قالب اهداف آیونز بطور مستقی  اشاره نشده است، اما      

های آبی منطقه جهت تامین امنیت راه ایگیری این نهاد منطقهبطور ضمنی یکی از علل شکل

باشد. در همین ارتباط، امروزه یکی از حفظ و تامین رشد اقتصادی کشورهای ساحلی می

الملل مورد توجه قرار گرفته موضوعاتی که در ادبیا  مرتبط با مطالعا  امنیتی و روابط بین

ی اقتصادی آن را تهدید است مساله خطرا  ژئوپلتیکی است که امنیت اقیانوس هند و شکوفای

)امنیت و رشد  6«ساگار»هایی نظیر سیاست (Cordesman & Toukan, 2014: 67)کندمی

برای کل منطقه( که در راستای امنیت و رشد اقتصادی منطقه اقیانوس هند از سوی کشور هند 

                                                                 
1 SAGAR (Security and Growth for All in the Region) 

https://currentaffairs.gktoday.in/tags/sagar
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ژه ، خود حاکی از تلاش کشورهای منطقه بوی(Das, 2018: 1)های اخیر پیگیری شده در سال

 باشد. کشورهای نوظهور اقتصادی جهت تامین امنیت منطقه می

آنچه مسل  است این موضوع است که اقیانوس هند، به عنوان سومین اقیانوس بزرگ جهان      

ترین کریدور تجاری جهان بعد از اقیانوس اطلس و اقیانوس آرام، بزرگترین و استراتژیک

عنوان وسط آفریقا، آسیا و استرالیا احاطه شده، بهکه ت شود. منطقه اقیانوس هندمحسوب می

-ای را به ه  پیوند میکند و روابط انسانی و اقتصادی بین قارهیک بزرگراه دریایی خدمت می

های عمده جهان و حدود دو دهد. به عنوان پرجمعیت ترین منطقه جهان، یک سوم محموله

همین دلیل، وابستگی کشورهای پرجمعیت کنند. به های نفتی دنیا از آن عبور میسوم کشتی

جهان نظیر هند و چین به اقیانوس هند برای واردا  انرژی از خلیج فارس، برای وارد کردن 

 :Goud& Mookherjee, 2015)منابع از آفریقا و همچنین تجار  با اروپا در حال رشد است

المللی ک شاهراه تجاری بینبنابراین، با توجه به این واقعیت که منطقه اقیانوس هند ی (.288

ای در اقتصاد منطقه و  جهانی دارد، آیونز یا سمپوزیوم نیروهای دریایی است که اهمیت ویژه

-ای، با تامین امنیت دریایی در اقیانوس هند، تلاش میاقیانوس هند از طریق همکاری منطقه

ادی برای کشورهای عضو و کند تا نقش بسزایی در ایجاد شرایط باثبا  برای توسعه پایدار اقتص

 المللی ایفاء نماید.ای و بینحفظ و تقویت تجار  درون منطقه

 

 های همگرایی در آیونزها و محدودیتچالش 

ای یکی از ابعاد مه  همکاری در عرصه تر اشاره شد؛ همگرایی منطقههمانگونه که پیش     

بهره برداری از منافع مشترک و رفع  المللی است که از پیامدهای آن تامین امنیت و صلح،بین

ها در مناسبا  کشورها ها و محدودیتباشد. با این حال، وجود برخی چالشنیازهای کشورها می

ای شکننده شده و از کارآمدی لازم برخوردار نباشد. در های منطقهشود تا همکاریسبب می

شده است تا کشورهای  نز سببعضو آیو موجود بین کشورهای هایمسائل و چالش همین ارتباط،

و مطلوبی با یکدیگر داشته باشند و نتیجتا  های گستردهکناره این اقیانوس قادر نباشند همکاری

ای در تحقق اهداف اولیه با مشکلاتی مواجه گردد. با توجه به این موضوع، در این نهاد منطقه

 بررسی قرار خواهد گرفت.  هایی که آیونز با آن مواجه است موردسطور ذیل مهمترین چالش
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 ای هند و چینهای منطقه. رقابت1

اگر چه هند و چین بعنوان دو قدر  بزرگ منطقه اقیانوس هند، روابط دیپلماتیک و      

اند، اما این بهبود نسبی در تعاملا ، نتوانسته های گذشته افزایش دادهاقتصادی خود را در سال

ری پیدا کند و دو کشور همچنان در مسائل امنیتی، سیاسی های امنیتی و سیاسی تسبه حوزه

 اعتماد بوده و اختلافا  میان دو کشور، همچون آتش زیر خاکستر برو استراتژیک، به یکدیگر بی

(. در همین زمینه، چرخش 611 -619: 6933کاوه و محمدی، گذارد)روابط فی مابین تأثیر می

های این کشور در منطقه از ها و استراتژیتا سیاستروزافزون هند بسوی دریا، سبب شده است 

ها نظیر چین با دقت و احتیاط  بیشتری رصد شود. همچنین، اشتیاق هند سوی سایر قدر 

هایی ای و نظ  دریایی از طریق سازمانجهت معرفی خود به عنوان تامین کننده امنیت شبکه

سازی در شدن به قدر  بزرگ و موازنهطلبی این کشور جهت تبدیل نظیر آیونز و همچنین جاه

حساسیت چین را در منطقه مه  و استراتژیک اقیانوس هند   (Das, 2018: 2)برابر چین

ها و مضاعف نموده است. به همین جهت نیروی دریایی ارتش چین با توسعه منافع و توانمندی

همین ارتباط، بنادر بسط نفوذ دریایی، دیگر به دفاع صرف از خط ساحلی خود قانع نیست. در 

های عمیق و در امتداد خطوط ارتباطا  دریایی این کشور در تجاری که از سوی چین در آب

های ( تاییدکننده سیاست201-685: 6935اقیانوس هند ایجاد شده اند)عبدی و رجب نژاد، 

با مدیریت این  باشد. بویژه این که هند نگاه ابزاری به آیونز داشته تارقابتی این کشور با هند می

 ای و ایجاد نظ  مد نظر خود استفاده کند.سازمان، از آن جهت دستیابی به اهداف منطقه

( داشتن 6چین از تجربیا  دریایی تاریخی خود سه درس را آموخته است:  سوی دیگر، از     

، ملتی که اهمیت دریا را نفهمد (2نیروی دریایی قوی برای حفاظت از سرزمین ضروری است؛ 

( دولتی که توانایی دفاع از حقوق و مرزهای دریایی خود را ندارد، در 9ای نخواهد داشت؛ آینده

این رو طی از (. 685-633: 6933طولانی مد  قدر  دریایی نخواهد شد)کاوه و محمدی، 

سالیان گذشته چین با تغییر در استراتژی دریایی خود، توانسته اقداما  متعددی را مانند 

های چندجانبه دریایی، ساخت و سازهای نظامی ین ناو هواپیمابر، شرکت در رزمایشساخت اول

در دریای چین جنوبی و شرقی، حضور در بندر گوادر پاکستان و استقرار دو ناوچه جنگی در 

این بندر، تأسیس پایگاه دریایی در جیبوتی و حضور فعال در اقیانوس هند را در دستورکار قرار 

سازی در برابر رقابت متقابل هند و چین در منطقه و تلاش آنها برای موازنه دهد. بطور کلی،
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های همکاری شده و نهایتا رسیدن به یکدیگر، سبب واگرایی و شکننده شدن برخی از حوزه

 اهداف مشترک آیونز با رهبری هند را با دشواری مواجه ساخته است. 

 هاها و جهت گیری. گستردگی منافع، اولویت2

ای در اقیانوس هند برخوردار در حالی که آیونز از پتانسیل مهمی جهت همکاری منطقه     

ای مواجهه است که یکی های مهمی در مسیر پیشبرد دستورکار منطقهاست، همزمان با چالش

در واقع، منطقه  (.Kelegama, 2002: 1) باشدمیهای ساحلی ها  تنوع دولتاز این چالش

ل از کشورهای متعددی با ساختارهای سیاسی، سطح توسعه اقتصادی، اقیانوس هند متشک

ها است که همین موضوع به اولویت« ها و چش  انداز های متفاو ظرفیت»موقعیت جغرافیایی، 

و منافع این کشورها تنوع بخشیده است. علیرغ  همگرایی کشورهای ساحلی اقیانوس هند در 

ها، آنها رویکردهای تفاو  هویت بخش منافع و اولویتقالب سازمان آیونز، به دلیل مبانی م

اند که گاها روند همکاری کامل کشورها را در متفاوتی را در عرصه سیاست خارجی اتخاذ نموده

 ای با مشکلاتی مواجه ساخته است.  داخل این نهاد منطقه

یا متفاو  و دارای  های سیاسی کاملا متضاد وبه عبارتی، هنگامی که چند کشور دارای نظام     

رویکرد و سطح اقتصادی کاملا متباین و غرق در اختلافا  فاحش فرهنگی و مذهبی باشند، 

: 6939شود )مهکویی و باویر، روند همگرایی و همکاری همه جانبه با مشکلاتی مواجه می

رایط (. بنابراین، با توجه به این نکته اساسی که منافع ملی در هر کشوری با توجه به ش653

های حیاتی، اصول اساسی و مورد قبول سیاست جغرافیایی و تاریخی آن کشور منطبق بر ارزش

جامعه تبیین شده و اهداف واقعی سیاست خارجی آن با کشور دیگر متفاو  است)صالحی و 

توان استدلال کرد که تنوع و گستردگی کشورهای کناره (، می621 -625: 6931، رضوی مبرقع

های متفاو  این کشورها بر اساس منافع و اولویت های ملی، گیریو نیز جهتاقیانوس هند 

ای بوده و همکاری گسترده در قالب ائتلاف تر منطقهمانع دیگری در مسیر روند همگرایی عمیق

 هایی مواجه ساخته است.   ای را با محدودیتامنیتی منطقه

 ای فرامنطقه های. حضور قدرت3

ای در اقیانوس هند سبب شده است تا این منطقه همواره جایگاه ویژه ابعاد اهمیت     

ای بویژه امریکا داشته باشد؛ که امروزه با توجه به های بزرگ فرامنطقهراهبردهای کلان قدر 

-ای نقش هژمون جهانی را ایفاء میهای ویژه سیاسی، نظامی و اقتصادی گسترده بگونهظرفیت

 دلیل عمده سبب توجه مضاعف آمریکا به آسیا شده است.  های اخیر چندکند. طی سال
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نخست این که آمریکا، نگران افزایش نقش و جایگاه کشورهای بزرگ این منطقه در عرصه      

گر در آسیا، جلوگیری از الملل است.در واقع، نقش آمریکا، به مثابه بازیگر موازنهسیاست بین

های اخیر و با توسعه ره است؛ خطری که در سالالمللی در این قاهژمونیک شدن نظ  بین

(. دوم 69: 6931برزگر و رضایی، تر شده است)و ناظر آیونز( محسوسروزافزون قدر  چین) عض

این که، جایگاه و نقشی که آمریکا پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی پیدا کرد، سبب شد 

-های منطقهها و یا همکاریشکیل ائتلافنظیر تر رابطه با موضوعاتی که در جهان)تا آن کشور د

آید، اجازه دخالت و اظهار نظر به خود دهد. همزمان نیز با توجه به این که بعد از ای( پدید می

-سپتامبر تروریس  به پدیده غالب جهان تبدیل شده است، به بهانه تروریس  قدر  66حوادث 

: 6935ی دنیا )بزرگمهری و همکاران، دهند در هرجاهای بزرگ نظیر آمریکا به خود اجازه می

( از جمله اقیانوس هند حضور فعالانه داشته باشند. از سوی دیگر، این منطقه به مثابه 93-38

عصر پیش روی، علاوه بر اهمیت تجاری، به دلیل وجود سوخت های فسیلی، بویژه « هارتلند»

پیمانانش حائز و دیگر ه  نفت و همچنین مسئله امنیت اسرائیل برای ایالا  متحده آمریکا

ها، منبع اصلی تروریس ) خاصه از اهمیت است. مضاف بر این، این منطقه از دیدگاه آمریکایی

نوع بنیادگرایی و متحجرانه اسلامی( نیز هست که برای واشنگتن بسیار حائز اهمیت است. فارغ 

در پشت سر روسیه است  از عوامل فوق، منطقه اقیانوس هند از این حیث که به منزله پایگاهی

و نیز از آن جهت که سیطره بر منابع آن، می تواند عامل بسیار مهمی در راستای کند کردن 

ای بسیار حساس و رشد اقتصادی روزافزون چین باشد، برای سردمداران کاخ سفید، منطقه

 های(. بنابراین، سیاست139-132: 6938شود)منیعی و همکاران، استراتژیک محسوب می

بایست بصورتی تنظی  و عملیاتی شود که از یک طرف با منافع هایی مانند آیونز میسازمان

هایی نظیر ایالا  متحده آمریکا تعارضی نداشته باشد و از طرفی به مناسبا  این جهانی قدر 

کشور با کشورهای ساحلی خللی وارد نسازد. با توجه به رویکرد فعلی ایالا  متحده آمریکا در 

های واشنگتن، که ل منطقه اقیانوس هند، همسویی برخی از کشورهای عضو آیونز با سیاستقبا

گیرد، زمینه شکاف ای انجام میگاها به دلیل ضعف داخلی و همچنین ترس از رقبای منطقه

سعودی کشورهایی همچون هند، ژاپن، عربستان زده است. همسویی میان اعضای سازمان را دامن

های عضو های دولتسازیکند که روند تصمی ای آمریکا، شرایطی را فراه  میهو... با سیاست

تر از کشورهای هایی مواجهه شود و امکان همکارهای گستردهها و حتی تنشآیونز با محدودیت
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ها و منازعا  بین هندوستان و پاکستان توان به تنشعضو آیونز سلب گردد. در همین زمینه می

 هند اشاره نمود. و حمایت آمریکا از

 ای های منطقه. اختلافات و تنش4

ای در اقیانوس هند از سالیان دور تاکنون در بین توجه به این نکته که اختلافا  منطقه     

تواند بر کشورهای ساحلی این منطقه وجود داشته، نیز ضروری به نظر می رسد؛ چرا که می

ذار باشد. در همین رابطه، طی چند سال گذشته عملکرد و کارایی مکانیزم امنیتی منطقه اثرگ

دشمنی و خصومت بین ایران و عربستان سعودی رو به افزایش بوده، بحران یمن و حمله ائتلاف 

عربی به این کشور، اختلافا  مرزی بین هند و پاکستان، تقابل گرایی هندوستان با ائتلاف 

-و چالش های این منطقه به شمار میای چین و روسیه و... نمونه هایی از اختلافا  منطقه

توان به اختلافا  بین چین و (. در همین ارتباط بطور مثال می639-632: 6933آید)حکیمی، 

 ایهای زنجیرهکشورهای ویتنام و فیلیپین در دریای چین جنوبی در مورد جزایر و صخره

و اختلافا  در زمینه  های متعدداشاره نمود که منجر به درگیری 2«اسپراتلی»و  6«پاراسل»

های نظامی این کشورها در این های ماهیگیری، اکتشاف نفت و گاز و نیز استقرار پاسگاهفعالیت

های جزایر شده است. یا برخی از کشورها نظیر چین، هند، پاکستان و بنگلادش در عبور کشتی

رشان، بدون اخذ مجوز المللی در مجاور  کشوهای بینهای امن و تنگهسایر کشورها از گذرگاه

کنند که همواره باعث تنش و درگیری در منطقه شده و برافراشته کردن پرچ ، اخلال ایجاد می

رسد که مشاجرا  سیاسی و اختلافا  بنابراین، به نظر می(. Antrim, 2005: 70-75)است

. همزمان ای باشدموجود بین کشورها در حوزه اقیانوس هند مانع مهمی در ایجاد وحد  منطقه

( که این Das, 2008: 3آیونز از فقدان هماهنگی و اراده سیاسی مطلوب نیز رنج می برد)

های موجود بین کشورهای عضو در رابطه با موضوعا  گوناگون مسئله عمدتا ناشی از تنش

 ای است.منطقه

    

 گیرینتیجه

گذار در تشکیل آیونز و ها و عوامل گوناگون تاثیرهدف اصلی پژوهش حاضر بررسی زمینه     

ای بوده است. علاوه همکاری امنیتی کشورهای ساحلی منطقه اقیانوس هند در این نهاد منطقه

                                                                 
1 Paracel 
2 Spratly 
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ها و محدودیت هایی که آیونز در مسیر همگرایی و بر این، این پژوهش درصدد بوده تا چالش

اقعیت مسل  آن باشد را مورد تحلیل و تبیین قرار دهد. وها با آن مواجه میتوسعه همکاری

ها و الزاما  موجود که زمینه همکاری و همگرایی کشورهای ساحلی  است که علیرغ  ضرور 

های منطقه اقیانوس هند را فراه  ساخته است، به دلیل تنوع و تکثر کشورهای ساحلی، رقابت

ای ها بین کشورهای و وجود اختلافا  و تنشهای فرامنطقهای، مداخلا  قدر فروملی منطقه

هایی مواجه بوده است. همین مختلف منطقه، آیونز در دستیابی به اهداف اولیه خود با چالش

 مسئله زمینه ناکارآمدی نسبی این نهاد را فراه  ساخته است. 

در حال حاضر تحولا  امنیتی و استراتژیک اقیانوس هند، فهرستی طولانی از مسائل      

، منازعا  شدید مربوط به مناطق به ه  پیوسته با این اثرگذاری نظیر رابطه مسلمانان و غرب

اقیانوس مانند منازعا  خاورمیانه، شرق آفریقا، هند و پاکستان، پدیده مه  دزدی دریایی در 

های مرگبار های تروریستی، حضور نظامی و درگیریسواحل سومالی و خلیج عدن، فعالیت

-کند، رقابتاما آنچه در این میان جلب توجه میگیرد. المللی را در برمینیروهای خارجی و بین

-های بازیگران اصلی در این منطقه است. هند و چین، دو قدر  در حال ظهور در نظام بین

الملل هستند. بی تردید رشد اقتصادی مداوم آنها با خود سطح جدیدی از رفتار سیاسی و 

بر آن داشته است تا تحولا  این همین واقعیت، آمریکا را  .آورداستراتژیک را به همراه می

-ترین مناطق ژئوپلتیکی، ژئواکونومی و ژئواستراتژیکی جهان محسوب میمنطقه را، که از مه 

های گردد، با دقت بیشتری رصد کند. به عبارتی تحولا  منطقه اقیانوس هند با منافع قدر 

تواند بدون توجه آینده نمی رسد نظ بزرگ جهانی بویژه آمریکا پیوند وثیقی داشته و به نظر می

 به ژئوپلتیک اقیانوس هند، تحولا  و تعاملا  بین الدولی آن شکل بگیرد. 

توان این انگاره را مطرح ساخت که مسائل و گرایانه، میبطور کلی، و در چارچوب نگاه واقع     

های این ها و رقابتهای مشترک کشورهای ساحلی اقیانوس هند بهمراه منازعا ، تنشدغدغه

ای را در نوسان پایدار قرار داده است. به این معنا کشورها، موضوع همگرایی و واگرایی منطقه

که کشورهای حوزه اقیانوس هند به دلیل نیازهای متقابل و مشترک ناگزیر به همکاری و 

همگرایی هستند. اما ثبا  نسبی متغیرهای واگرا سبب شده است تا این همکاری و همگرایی 

واره شکننده بوده و روند همسویی و دستیابی به منافع مشترک در قالب نهادهایی نظیر هم

اند، روند های موجود نتوانستهآیونز با چالش مواجه گردد. به عبارتی، اگرچه موانع و چالش
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اند تا مشکلاتی را در مسیر ای را سد نمایند، اما از این قابلیت برخوردار بودههمگرایی منطقه

 های مشترک آیونز ایجاد کنند.ها و  سیاست گذاریاهداف تعیین شده، تصمی  سازی تحقق
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