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چکیده
از اواخر دهه  ،1980چوین از دولتوی انقالبوی بوا اهوداف تجدیدنظرطلبانوه
نامحدود نسبت به نظ بین المللی ،بوه دولتوی بوا اهوداف تجدیدنظرطلبانوه
محدود دگرگون شده است .سه دهوه رشود چشومریر اقتصوادی و نوسوازی
تدریجی نظامی قابلیت های این دولت را بورای هژموونی منطقوهای افوگایش
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داده است .در اثر آن ،چین به چالشی برای نظو منطقوهای تحوت رهبوری
ایا ت متحده در آسیا پاسیفیک تبودیل شوده اسوت و پ ون رفتوه رفتوه از
موضعی نیرومندتر وارد معواد ت اقتصوادی ،امنیتوی ،سیاسوی و مناقشوات
منطقه ای شده است .به طوری ه واکنش همسایران و ایوا ت متحوده را بوه
عنوان حافظ نظ منطقه ای برانریخته است .در این راستا این مقاله به طرح
این فرضیه پرداخته است که ظهور چین برای نظ تحت رهبری منطقوهای
امری ا در آسیا پاسیفیک مخرب دریافت شوده کوه در پاسوخ بوه آن ایوا ت
متحده نقشی محوری در بازموازنه چین اتخاذ کرده است .در این پژوهش از
روش تبیینی استفاده شده و نظریه موازنه منافع ،راهنموای بررسوی فرضویه
قرارگرفته است.

واژههای کلیـدی :ظهوور چوین ،ایوا ت متحوده ،تجدیودنظرطلبی ،آسویا
پاسیفیک
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مقدمه
رر  17نوامبر  ،2011باراک اوباما رئیسجمهوری امریکها رر پارلمهان اسهترالیا ااههار
راشت ک رر تمرکا امریکا چرخشی ب سوی آسیا پاسیفیک رخ راره ک بیهانگر ایه
حقیقت بنیاری است ک ایاال

متحده همیش یهک ملهت پاسهیفیکی بهاقی خواههد

ماند .رر ژانوی  2012نیا رر سندی ک پنتاگون رر خصوص حفهظ رهبهری جههانی
امریکا منتشر کرر ،ب ضرور

تمرکا بر منطق آسیا پاسیفیک تاکید شد .رر نشسهت

گفتگوهای شانگری ال رر سنگاپور رر ژوئ  ،2012وزیهر رفهاع امریکها جائیهاتی از
راهبرر بازموازن  1آسیا پاسیفیک را اعالم کرر .ای ااهارا
خارج ه و اسههنار منتشههر شههده وزار

رر کنهار مواضهع وزار

رفههاع ،تنههها بخشههی از مواضههع ریپلماتیههک

نیا اتحارهای سنتی ایاال

متحده رر شهرق و جنهوب شهرق آسهیا تقویهت شهده و

متحدینی جدید ب نظام اتحارهای امریکایی رر ای حوزه افاوره شده است .عالوهبر
ای بر رامن همکاریهای امنیتی امریکا با ژاپ  ،کرهجنهوبی و اسهترالیا افهاوره شهده
است و هند نیا ک رر روره جنگ سرر از سیاسهت عهدم تدههد به سهوی شهوروی
منحرج شده بور ،پیوندهایی ناریک بها امریکها برقهرار کهرره اسهت .از ریگهر سهو،
همکاریهای متحدی امریکا رر منطقه بها یکهدیگر نیها تقویهت شهده اسهت .ایه
رگرگونیها ذیل راهبرر بازموازن آسیا پاسهیفیک رنبهال مهیشهور .رر همهی راسهتا
پرسش اصلی پاوهش حاضر ای است ک چ چیای سبب تغییر راهبهرر امریکها رر
آسیا پاسیفیک شده است؟ رر پاسخ ب پرسش اصلی پاوهش ،ای فرضی طرح شهده
1. Rebalance

امریکا و ظهور جهانی چین  احمد جانسیز و سجاد بهرامی مقدم

امریکاست ک نشان از رگرگونی راهبرر ای رولت رر آسیا پاسهیفیک رارر .رر عمهل
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است ک اهور چی برای نظم تحهت رهبهری منطقه ای امریکها رر آسهیا پاسهیفیک
مخرب رریافت شده ک رر پاسخ ب آن ،ایاال

متحده نقشهی محهوری رر بازموازنه

چی اتخاذ کرره است .رر ارام پس از مرور نظری موازن منافع از ای چشهمانهداز،
نظری ب تبیی مسئل کشمکش چی و امریکا رر آسیا پاسیفیک خواهیم انداخت.
 .1رهیافت نظری :نظریه موازنه منافع
شولر نظری موازن منافع را از نقد نظری سیاست بی الملل والتا آغاز میکنهد .والتها
مدعی است ک رر سیستم خوریهار ،فشهار رقابهت به مراتهب وزنهی سهنگی تهر از
ترجیحا

ایدئولوژیکی یا فشارهای سیاسی راخلی بر رولهتهها رارر (

Waltz, 1986:

 .)329رر چنی رنیایی محرک اساسی رفتهار رولهتهها مشهوقههای بسهیار نیرومنهد
ساختاری است ک بر هر نیرویی ک از ویاگیهای رولتها ناشی شور ،غالب اسهت.
والتا خور بر ای باور است ک آنارشی و توزیهع قابلیهتهها ،تنهها مجموعه ایهی از
شرایط محدورکننده برای اقدام رولتها را رقم میزنند .ب بیان والتا ،محیط بیرونهی
توضی می رهد ک کدام فشارها و چ احتمالهایی ب وسهیل سهاختارهای متفهاو
نظام بی المللی برای رولتها ایجار میشور ،اما نمیتواند توضی رهد ک یک رولت
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رقیقا چگون ب ای فشارها و احتمالها پاسخ میرهد ( .)Waltz, 1979: 71او میافااید
ک هر رولتی سیاست ها و تصمیما

خور را براساس فرایندهای ررونی خور امها بها

محاسباتی ک ررباره ریگر رولتها رارر ،اتخاذ مینماید ( .)Waltz, 1979: 65شهولر رر
تبیی رفتار رولت ها ،عالوه بر فشارهای ساختاری ب متغییرهایی توجه رارر که رر
سط واحدها بر چگونگی پاسخ آنها ب فشارهای بیرونی تاثیر میگذارر .ب عبهارتی
شولر با کاربست متغییرهای راخلی و خارجی ،نظری موازنه منهافع را بهرای تبیهی
رفتار رولتها رر آنارشی ارائ میکند .بنابرای رر نظهام بهی المللهی ،پاسهخ قهدر
مستقر ب قدر های رر حال اهور متاثر از عوامل متمهایا سهط واحهدها ،متفهاو
است .بنابرای هم قدر های رر حال رشد ،تجدیدنظرطلبانی مخاطرهآمیا نیستند و
تجدیدنظر طلبی نیا همیش مخاطرهآمیا نیست چراک تجدیهدنظرطلبی ضهرورتا به
مدنی تال

برای واژگونی نظم بی المللی نیست.

شولر بر ای باور است ک با توج ب وسهدت اههداج 1،خطرپهذیری 2،ماهیهت
اهداج تجدیدنظرطلبان 3و اباارهایی ک رولهت تجدیهدنظرطلب بهرای رسهتیابی به
اهدافش بکار می گیرر ،مشخص می شور که رولهت تجدیهدنظرطلب بهرای قهدر
مسلط تهدیدی مخاطرهآمیا مطرح میکند یا خیر (.)Schweller, 2015: 6
بهه طههور اساسههی رو نههوع رولههت ناراضههی و تجدیههدنظرطلب وجههور رارر،
تجدیدنظرطلب با اهداج محدور 4و تجدیدنظرطلب با اهداج نامحدور 5.رولتههای
تجدیدنظرطلب با اهداج محدور رولت هایی هستند ک ررصدر ارتقا وضدیت خهور
رر ررون نظم بی المللی هستند و رولتهای تجدیهدنظرطلب بها اههداج نامحهدور،
رولتهایی هستند ک ررصدر رگرگونی هنجارهای نظهم مسهتقر و سهلط جههانی و
تفوق ایدئولوژیکی هستند .از چشمانداز شولر ،رشد قدر های نواههور پیامهدهایی
متفاو

رر محیط بهی المللهی رارر و بهالتبع بها پاسهخههایی متفهاو

نیها از سهوی

همسایگان و قدر های مسلط مواج میشهوند .افهاایش قابلیهتههای مهاری یهک
رولت ممک است سبب ایجار فرصتهایی برای برخی ریگر از رولتها شور و یها
ای ک سبب ترس رولت هایی شور ک رشد آن قدر

رر حال اهور را مخهاطرهای

برای منافع خور ررمییابند .بنابرای رولتها ب ررجهاتی متفهاو

و به شهیوهههای

نواهور با پاسخهایی پیچیده رر محیط بی المللی مواج هستند .شولر بهر ایه بهاور
است ک رشد قدر های نواهور رر تکقطبی کنونی بها مسهائلی بهیسهابق مواجه
است چراک رر تکقطبی کنونی ،موازن یک رفتهار تجدیدنظرطلبانه نه تنهها علیه
جایگاه امریکا ک علی ساختار نظم تکقطبی تحت رهبری امریکا رریافت مهیشهور.
بنابرای قدر های رر حال رشد باید همامان روی های مشروعیتزرایهی از توزیهع
نامتوازن قدر

و تال

برای افاایش قدر

نسبی خور را رنبهال کننهد (

Schweller,

1. The Extent of Revisionist State’s Aims
2. Risk Propensity
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مختلفی از پیامدهای رشد قدر های نواهور متاثر میشهوند .بنهابرای قهدر ههای

3. Nature of Revisionist Aims
4. Limited-aims
5. Unlimited-aims
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1-2

 .)2015:از چشمانداز شولر قدر های نواههور رر نظهم کنهونی تحهت رهبهری

امریکا ممک است ب عنوان حامی 1یا مخرب 2نظم کنونی عمل کنند و یها ایه که
راهبرر طفرهروی 3از تقبل مسئولیتهای بی المللی را اتخهاذ کننهد (

Schweller, 2011:

.)287
شولر بر ایه بهاور اسهت که چهی هنهوز قهدرتی منطقه ای اسهت که فاقهد
قابلیت های چشمگیر طرح قدر

رر مقیاس جهانی است و رر منطق پیرامونی خور

یک نقش مخرب علی نظم مسهتقر بهی المللهی را رر پهیش گرفته و رر ایه راسهتا
مشروعیتزرایی از نظهم مسهتقر منطقه ای و ههدج هامهونی بهر آسهیا پاسهیفیک و
جایگاینی با امریکا را رنبال می کند ،اما همامان رر سط جهانی چهی هنهوز نقهش
یک حامی جایی و همچنی طفرهروی از مسئولیتههایش رر قبهال نظهم مسهتقر را
پیگیری می نماید .ب باور شولر ای امر تحتتاثیر افهاایش نسهبی قهدر

چهی رر

سط منطق ای است (.)Schweller, 2014: 25
 .2پدیده ظهور چین
ظویر اقتصاد  :از برجست تهری مشخصه ههای آسهیا پاسهیفیک ،رشهد چشهمگیر
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اقتصاری ای منطق رر س ره گذشت است .چندی ره رشد اقتصاری کشهورهای
آسیا پاسیفیک ،ب رگرگونی تهدریجی رر توزیهع قهدر

ژئواسهتراتایکی رر جههان

منجر شده است .رر میان مناطق جهان ،آسیا پاسیفیک هماکنهون یهک چههارم تولیهد
ناخالص جهانی را رارر و انتظار میرور سهم ای منطق تا سال  2017ب یهک سهوم
از تولید ناخالص جهانی افاایش یابد .رر ای میان چی پس از آغاز روره رفورم که
از تجدیدنظرطلبی با اهداج نامحدور نسبت ب نظم بی المللی ،ب تجدیدنظرطلبی بها
اهداج محدور رگرگون شد ،خیره کنندهتری رشد اقتصاری را راشت است .از سهال
 ،1979تولید ناخالص ملی چی با میانگی سالیان  10ررصد رشد کهرره و به طهور
چشم گیری بر سهم چی از تولید ناخالص جهانی افاوره شده است .رر سال ،1992
1. Supporter
2. Spoiler
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3. Shirkers

از مجموع  22.8تریلیون رالر تولید ناخالص جهان 2 ،ررصد آن متدلق ب چی بهوره
است .ای نسبت ب  15ررصد از مجموع  74.6تریلیون رالری تولید ناخالص جههان
رر سال  2015افاایش یافت ک رر مقایسه بها کهاهش نسهبی سههم ژاپه و امریکها
ب عنوان مهمتری رقبای منطق ای و جهانی چی  ،ارز

اسهتراتایک افهاایش تولیهد

ناخالص ملی چی آشکارتر میشور ( .)Santasombat, 2015: 137اگهر رشهد اقتصهاری
چی با نرخ سال  2015تداوم راشت باشد ،تولید ناخالص ملی چی تا سال  2026از
تولید ناخالص ملی امریکا پیشی گرفت و ای کشور به بهارگتهری اقتصهار جههان
تبدیل خواهد شد و تا سال  2040بهالغ بهر  40ررصهد از تولیهد ناخهالص جههان را
خواهد راشت .چنی چشم اندازی از رشد ،رر مت رگرگونی از اهداج انقالبی مهائو
ب عملگرایی برای ارتقای موقدیت چی رر سیستم بی المللی امکانپذیر شد.
جدول  .1افزایش سهم چین از تولید ناخالص جهانی در مقایسه با امریکا و ژاپن
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)Source: IMF, the Beijing Axis Analsis (2015

رر سال  ،2014مجموع تولید ناخالص چی  10/4تریلیهون رالر بهوره اسهت که بها
توج ب حجم اقتصاری سالیان ای کشور از  ،1978ب طور متوسط هر  8سال یهک
بار حجم اقتصار چی رو برابر شده است و برآورر میشور ک رر سهال  ،2016نهرخ
رشد اقتصاری چی  7/1ررصد باشد .گرچ براساس ای برآوررها ،رشهد اقتصهاری
چی رر سال آینده اندکی تنال خواهد یافت ،اما روندهای کلهی اقتصهاری چهی رر
جهت رشد فااینده کشور است .رر طول بیش از س ره گذشهت چهی بهر توسهد
اقتصاری نیم شرقی متمرکا بوره است طوریک تا سال  ،2008ب ترتیب مغولستان
راخلی ،شانکسی ،هنان ،گوانکسی ،شاندونگ ،کوینگ های ،جیالن ،نینکسی ،تیانجی
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و جیانگسو باالتری نرخ رشد اقتصاری را رر ررون چی راشت اند .ایه رقهم بهرای
منطق خورمختار مغولستان  20/6ررصد و برای سایر ای اسهتانهها بهی  15/4الهی
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 16/6بوره است .چی با اتخهاذ سیاسهت مدرنیااسهیون غهرب کشهور ،بهر افهاایش
قابلیت های راخلی کشور متمرکا شده است .بهرهگیری از ای قابلیتها سبب بسهط
روند کلی توسد اقتصاری کشور شده است طوریک کهویاوو بها نهرخ رشهد 14/2
ررصد ،کینگهای با نرخ  14/2ررصد و سی کیانگ بها نهرخ  14/3ررصهد رر سهال
 2013رر نیم غربی ،شتابانتری نرخ رشد اقتصاری کشور را راشهت انهد (

Reynolds,

.)2014: 32
رر جهت تمرکا بر مدرنیااسیون حوزه غربهی کشهور ،چهی رر سهپتامبر 2013
نفشی موثر رر ابتکار جاره جدید ابریشم با مشارکت  14کشور بازی کرر .هدج ای
نهار تسهیل ارتباطا

ترانایتهی ،سهرمای گهذاری و همکهاری بهرای رشهد اقتصهاری

منطق ای عنوان شده است ک رسترسی اقتصاری استانهها و منهاطق پررونهق غربهی
کشور را ب بازارهای بی المللی تسهیل مینماید .رر واقهع افهاایش ایه قابلیهتهها
موقدیت چی را رر عرص بی المللی تقویت کرره است .تسهیل ارتباطها
نقشی قابل مالحظ رر گستر

ترانایتهی

اقتصاری چهی راشهت اسهت .چهی طهرح راهآهه

پانآسیایی را پیگیری میکند که بها  81000کیلهومتر  28کشهور را به ههم متصهل
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خواهد کرر .بارگراه سی کیانگ – قرقیاستان  -ازبکستان ،رر حال تکمیهل اسهت و

سرمای گهذاریهها بهرای گسهتر

خطهوط راهآهه از خهاک چهی به افغانسهتان،

تاجیکستان ،قرقیاستان نیا آغاز شده است .ای خطوط آسهیای مرکهای را از طریهق
 11بندر شرقی چی ب حوزه پاسیفیک متصل میکند .رر کران های شرقی و جنهوبی
نیا حوزههای آزار تجاری چی رو ب گستر

جمل شامل رالیان رر شمال شرقی تا تیانجی  ،یانگشان ،نینگبهو ،فوجیهان ،سهیام ،
گوانگجو و هایکائو رر جنوب کشور ب حهوزهههای وسهیع تجهار

آزار رر چهی

تبدیل شده اند ب طوری ک پنج استان ساحلی کشور ب خوبی ب هم متصل شهده و
رر سال  ،2014مجموعا  40ررصد تولید ناخالص راخلی کشور را ب خور تخصیص
رارهاند (.)Santasombat, 2015: 46
ای توزیع قابلیت های اقتصاری رر طول چندسال گذشت به سهوی نیمه غربهی
کشور رر حال تغییر بوره است .گستر
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است هماکنون نوار ساحلی کشور از

تسهیال

ترانایتی بی المللی کشور رر حوزه

غربی ک با طرحهایی چون جاره جدید ابریشم و کریدور پاکستان پیگیری مهیشهور،

نقش موثری رر افاایش رونق اقتصاری استانها و مناطق غربی راشت اسهت .بهرخالج
روره انقالبیگری مائو ،ای سیاستهای عملگرایان و بهرهگیری بیشتر از ارفیتههای
نیم غربی کشور ،توان کشور را رر مواجه با رقبای خارجی افاایش راره است .حجم
تجار

چی و اعضای جاره جدید ابریشم بالغ بهر  2/5تریلیهون رالر رر سهال 2015

بوره است .رر مجاور

مرزهای غربی کشور رر حوزه آسیای میان  ،چهی ههماکنهون

بارگتری شریک تجاری روسی  ،قااقسهتان و ترکمنسهتان اسهت و همچنهی رومهی
شریک بارگ تجاری ازبکسهتان و قرقیاسهتان و سهومی شهریک بهارگ تاجیکسهتان
است .رر سهال  ،2013شهی جهی پینهگ ،قراررارههایی به ارز

 50میلیهارر رالر بها

کشورهای حوزه آسیای مرکای امضا نمور .اما شرکای اصلی تجهاری چهی خهارج از
آسیای میانه واقهع شهدهانهد
ررصد از تجار
است ک ایاال

چی با ایاال

متحده ،هنگکنگ ،ژاپ  ،کهرهجنهوبی و تهایوان بهوره

متحده با  555میلیارر رالر بارگتری شریک تجاری چی بوره اسهت.

رر ای بی واررا
صاررا

(2015: 28-32

 .)Muzalevsky,رر سهال  ،2014مجمهوع 40

چی از ایاال

متحهده  159میلیهارر رالر بهوره اسهت ،رر حالیکه

چی از ای کشور رر همان سال  396میلیارر رالر بوره است .اینگون راهبهرر

کالن تجدیدنظرطلبی با اهداج محدور ،چی را قهارر به بههرهگیهری بیشهتر از منهابع
جدول شماره  .2بزرگترین شرکای تجاری چین 2014

حجم واردات میلیارد دالر
3۹6
363
150
100
73
65
64
57
54
54

بزرگترین وارد کنندگان
کاال از چین
ایاالت متحده
هنگکنگ
ژاپن
کرهجنوبی
آلمان
هلند
ویتنام
انگلستان
هند
روسیه

حجم تجارت میلیارد دالر
555
376
312
2۹0
1۹8
178
137
102
۹5
86

بزرگترین شرکای
تجاری چین
ایاالت متحده
هنگکنگ
ژاپن
کرهجنوبی
تایوان
آلمان
استرالیا
مالزی
روسیه
برزیل
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خارجی برای افاایش ثرو

ملی و نفوذ بی المللی کرره است.

Source: The China Compass, 2015: 97

میانگی ررآمد سران چینیها نیا رر سال  6/960 ،2012رالر بوره است ک برابهر بها
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 17/8ررصد از ررآمد سران ژاپنیها و  13/1ررصد ررآمد سران امریکهاییهها بهوره
است .سران ملی چینیها رر مناطق توسد یافت تر کشور که عمهدتا رر کرانه ههای
ساحلی واقع هسهتند ،بیشهتر اسهت .بهرای نمونه تیهانجی  ،پکه و شهانگهای که
پرجمدیتتری شهرهای کشور هستند ،هر سه رر  2014سهران ای بهیش از 16000
رالر برای هر نفر از تولید ناخالص راخلی راشت اند .بر ای اساس ،تمرکها پکه بهر
کنترل تورم و توسد و مدرنیااسیون اقتصاری نیم غربی کشور رر سالهای پیشرو
ب طور فاایندهای بر سران ثرو

اقتصاری چینیها خواهد افاور .برآورر میشور ک

با تداوم ای روند تا  ،2030ررآمد سران چینیها س برابر شهور و تها  ،2050سهران
تولید ناخالص ملی چی از سران تولید ناخالص ملی امریکها پیشهی گیهرر .از ریگهر
شاخصهای رشد اقتصاری چی  ،نرخ تورم نسهبتا پهایی رر ایه کشهور اسهت به
گون ای ک ب ترتیب رر سالهای  2014 ،2013 ،2012و ژوئ  2015متوسهط نهرخ
تورم رر ای کشور  ./2 ،2/6 ،2/7و  3/1ررصد بوره است ک رر استانهای مختلها
همانند نرخ رشد اقتصاری ،متفاو

بوره است .بهرای نمونه رر ژوئه  ،2015نهرخ

تورم رر کینگهای  ،2/8رر شهانگهای  2/4و رر لیائونینهگ  ./1ررصهد بهوره اسهت.
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عالوه بر ای  ،نرخ رشد اقتصاری چهی رر منهاطق مختلها جغرافیهایی و همچنهی
بخشهای مختلا اقتصاری متفاو
رر بخش ماشی آال

است (.)Hammer, 2014: 4

الکترونیکی ،چی با صارراتی بالغ بر  570میلیارر رالر رر

سال  ،2014ب بارگ تری صاررکننده رر ایه زمینه تبهدیل شهده اسهت .رر زمینه
تجهیاا

تولید انرژی نیا با صاررا

بیش از  400میلیارر رالر رر همان سال ،چهی

 20ررصد بازار جهانی را رر ایه زمینه به خهور تخصهیص راره اسهت .رر زمینه
صاررا

تجهیاا

فتوگرافیک با  42/4ررصد ،رر زمینه صهاررا

وسهایل و لهوازم

خانگی با  40/8ررصد ،چی ب بارگتری صاررکننده کهاال رر جههان تبهدیل شهده
است .رر کل چی ب بارگتری تولیدکننده کاالهای کارخان ای جههان تبهدیل شهده
است .رر سال  ،2012ارز

کاالهای کارخان ای چهی  28 ،ررصهد بیشهتر از ارز

کاالهای تولیدی کارخان ای ایاال

متحده بوره اسهت .تولیهدا

کارخانه ای نقشهی

بسیار مهم رر توسد اقتصاری چی رارر .رر واقهع رر بخهش تولیهدا

کارخانه ای،

اقتصار چی بارگتر از اقتصار امریکا اسهت .رر سهال  ،2011تولیهدا

کارخانه ای

 30/5ررصد از تولید ناخهالص ملهی چهی را شهامل مهیشهد رر حالیکه تولیهدا
کارخان ای رر همان سال ،تنها  12/3ررصد از تولید ناخالص ملی ایهاال
تشکیل میرار .بطور کلی صاررا
اقتصار چی از مجموع تجار

متحهده را

چی رر طول س ره گذشهت به نسهبت حجهم
چی

جهانی افاوره است .افاایش چشمگیر صاررا

رر بستری امکان پذیر شده است ک رستگاه ریپلماسی کشور رر جهت افاایش تهوان
کشور رر عرص بی المللی و ارتقا سط زندگی شهروندان فراهم کرره اسهت (

Nye,

.)2015: 128-133
ای رگرگونی ب ویاه رر مقایس با تجار

خارجی رقبای چی  ،رر حهوزهههای

مختلا قابل ررک است .رر حوزه آسیای میان رر سال  ،2014حجم تجار

چی و

کشورهای آسیای میان  29میلیارر رالر بوره است رر مقایسه بها آن حجهم تجهار
هند و ای کشورها رر همان سال  500میلیهون رالر بهوره اسهت .رر حهوزه آسهیای
جنوب شرقی نیا چی ب بارگتری شریک تجاری برای آس آن تبدیل شهده اسهت.
رر مجموع رر سال  ،2006امریکا بارگتری شریک تجاری برای  127کشهور بهور.
رر همان سال چهی بهارگتهری شهریک تجهاری  70کشهور از کشهورهای جههان
محسوب میشد .تا  2011ای نسهبت ایه گونه تغییهر کهرره اسهت که چهی به
امریکا ب بارگتری شریک تجاری برای  76کشور کاهش یافته اسهت .ایه رونهد
بطور فاایندهای بر قدر

اهرم عملههای چهی رر حهوزهههای ژئهوپلیتیکی جههان

افاوره است.
جدول شماره  .3حجم تجارت چین در مقایسه با رقبای اصلی در حوزه آسهآن2014 ،

 68میلیارد دالر

میزان تجارت هند و آسهآن

 230میلیارد دالر

میزان تجارت ژاپن و آسهآن

 212میلیارد دالر

میزان تجارت امریکا و آسهآن

 248میلیارد دالر

میزان تجارت اتحادیه اروپا و آسهآن

 337میلیارد دالر

میزان تجارت چین و آسهآن

Sou Erce: IMF, the Beijing Axis Analysis, 2015
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بارگتری شریک تجاری  124کشور از کشورهای جهان تبدیل شده اسهت و سههم
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رفههورمهههای اقتصههاری رر بخههشهههای تجههاری و سههرمای گههذاری ،مشههوقهههای
سرمای گذاری رر زمینه ههای مختلها اقتصهاری را بهرای شهرکتههای خهارجی و
خصوصی نواهور راخلی افاایش راره اسهت و از رهه  ،1990سهرمای هها رر ررون
چی رشد فاایندهای یافت است به گونه ای که یکهی از حیهاتیتهری منهابع رشهد
اقتصاری چی سرمای های خارجی و سهرمای ههای بخهش خصوصهی راخلهی بهوره
است .برآورر میشور ک  445244شرکت و موسسه خصوصهی خهارجی رر چهی
مشغول سرمای گذاری هستند و رر سال  ،2010پنجاه و پنج میلیون و رویست ههاار
نفر از چینیها رر ای موسسا

و شرکتهای خهارجی مشهغول به کهار بهورهانهد.

برخالج روره مائو رر طول س رهه گذشهت تهال

عمهلگرایانه حکومهت بهرای

ارتقای سط زنهدگی مهررم بها اسهتفاره از فرصهتههای محهیط بیرونهی رر جهدب
سرمای های خارجی نقشی موثر بازی کرره است (.)Hammer, 2014: 54
رر سال  ،1985جذب سرمای گذاریهای مستقیم خهارجی رر چهی  2 ،میلیهارر
رالر بور .ای رقم رر سال  2013ب  121میلیارر رالر رسهیده اسهت به عبهارتی رر
سال  2013چی توانست است  121میلیارر رالر سرمای مسهتقیم خهارجی را جهذب
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نماید .رر سال  2012مجموع سرمای گذاری های مستقیم خهارجی موجهور رر چهی
 833میلیارر رالر بوره است .از سهال  ،2012چهی پهس از امریکها به بهارگتهری
جذبکننهده سهرمای گهذاری ههای مسهتقیم خهارجی تبهدیل شهده اسهت .بیشهتری
سرمای های مستقیم خارجی از هنگکنگ ،ژاپ  ،ایهاال

جذب شده است .رر س ره گذشت یکی از کلیدیتری جنب ههای رشهد اقتصهاری
چی  ،جذب سرمای گذاریهای خارجی بوره است ( .)Zhang, 2014: 536رر ره ههای
 1980و  ،1990سرمای گهذاری چینهیهها رر خهارج از کشهور بها محهدوریتههای
حکومتی مواج شده بور چراک پک احساس میکرر افاایش سرمای گذاریها برای
رشد چی حیاتی است .از رهه اول قهرن بیسهتویکهم حکومهت پکه از افهاایش
سرمای گذاری ها رر ریگر کشهورها حمایهت کهرره اسهت .رو عامهل رر ایه زمینه
تاثیرگذار بوره است ،نخست اینک ذخایر ارزی چهی افاایشهی چشهمگیر راشهت و
ریگر اینک چی پس از ایاال
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متحهده و تهایوان رر چهی

متحده ب بارگتری مصرج کننده نفت تبدیل شهده

است ب گون ای ک رر سال  ،2013روزان ره میلیون و هفتصد هاار بشهک مصهرج

نموره و برآورر میشور رر سال  ،2030چی روزان بیش از  16میلیون بشهک نفهت
خام مصرج کند .رر سال  ،2014پول چی رتبه پهنجم را رر بهی ارزههای تجهاری
بی المللی راشت است .برآورر میشور ک تا سال  ،2020حجم سهرمای گهذاریههای
چی رر خارج از کشور ب حدور  2تریلیون رالر افاایش یابهد .به طهورکلی پهس از
آغاز روره رفورم رر اواخر ره  ،1970رر حوزهههای مختلها اقتصهاری بها نرخهی
چشمگیر رشد یافت است و ارزیابیهای نهارهای مدتبر مالی بی المللی نشهانرهنهده
تداوم رشد اقتصاری چی رر ره ههای آینهده اسهت ( .)Mastanduno, 2014: 171رفته
رفت سهم چی از اقتصار جهان ،توانایی نظامی ای کشور را نیا متاثر نموره است ک
رر ارام ب اهور نظامی چی پرراخت خواهد شد.
ظویر نظام  :افاایش ثرو

ملی ،پک را قارر کرره است ک بورجه بیشهتری

صرج مدرنیااسیون نظامی کند .از میان ره  ،1990جمهوری خلهق چهی به طهور
فااینده ای منابع هنگفتی را صرج توسد ارتش کرره است تها ارتهش را به نیرویهی
مدرن با قابلیت حفاات از منافع ملی رر راخل و خارج از کشور تبدیل کند .بر ایه
اساس ،ارتش رر حوزه هایی مههم از جمله تجهیهاا  ،رکتهری  ،نیهروی انسهانی و
آموز

رستخو

رگرگونی هایی چشمگیر شده است .سند رفاعی چی مههمتهری

ارضی و پشتیبانی از توسد صل آمیا کشور ذکر کهرره اسهت (

Kamphausen and Lai,

 .)2015: 15براساس ای اهداج ،ماموریتهایی مدی برای ارتش تدریا شهده اسهت
ک بیانگر بسط نقش ارتش رر پی گستر
عبار

اقتصاری چی اسهت .ایه ماموریهتهها

از ماموریت های مرزی ،ماموریهت ههای پیرامهونی ،ماموریهت بهرای تهایوان،

ماموریت برای حفاات از رریاهای کشور ،ماموریت برای کمکهای انسان روستان ،
ماموریت برای عملیا های غیررزمی ،ماموریت برای حفااهت از خطهوط ارتبهاطی
رریایی و بازرارندگی است .اساس ای رگرگونیهها افهاایش بورجه نظهامی کشهور
است .از سال  ،2005چی پس از ایاال

متحده رومی بورجه بهارگ نظهامی را رر

جهان راشت است ک با رشدی فااینده از  14.4میلیارر رالر رر سال  2000ب 144.2
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اهداج راهبرری ارتش جمهوری خلق را تضمی حاکمیت ملی ،امنیت ملی ،تمامیت

میلیارر رالر رر سال  2015رسیده است ای رقم س برابر بورج هند رر همان سال
بوره است ( .)Muzalevsky, 2015: 27-31ایاال

متحده پک را متهم مینماید ک میهاان
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واقدی بورج نظامی خور را پنهان می کند .براساس آمار سازمان سیا و وزار
ایاال

رفهاع

متحده ،میاان بورج نظامی چی بیش از آمار و ارقام رسمی پک است .اگهر

بورج نظامی چی رر سال  2013را  170میلیارر رالر برآورر نماییم ،باز ههم میهاان
بورج نظامی ایاال

متحده رر سال چهار و نیم برابر میهاان بورجه نظهامی سهالیان

چی است اما اگر افاایش نسبی بورج نظامی چی با متوسط نرخ رشد ره گذشت
ارام یابد ،تا سال  2035میالری میاان بورج نظامی سهالیان چهی از میهاان بورجه
سالیان نظامی ایاال

متحده پیشی خواهد گرفت ).(Shrivastav, 2013: 218
جدول شماره  .4رشد بودجه نظامی چین
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گستر

بورج نظامی ،روند مدرنیااسیون نیروی نظامی چی را ب طور روزافاونهی

تدمیق نموره و گستر

راره است .همامان با افاایش منهابع مهالی ،نیهروی زمینهی،

هوایی ،رریایی و قابلیت بازرارندگی هست ای کشور رستخو
طرفی نیها گسهتر

تحول شده اسهت .از

منهافع اقتصهاری چهی رر خهارج از کشهور ،سهبب تحهول رر

رکتری های نظامی چی شده است .وضدیت تایوان ،ناسیونالیسم ،اختالفا

رریهایی

و مرزی ،عدم قطدیت رر آینده روابط با همسایگان از جمل هند و ژاپ و همچنهی
ایهاال

متحهده ،محههرکههایی اساسهی هسههتند که بهر محاسههبا

پکه رر جهههت

مدرنیااسیون شتابان ارتش تاثیر می گذارند .از ریگر سو افاایش قابلیتهای اقتصاری
و نظامی چی و چشمانداز آینده آن سبب رگرگونی محاسهبا
آسیا پاسیفیک شده است.

امنیتهی منطقه ای رر

 .3چالش چین برای نظم منطقهای
ب تدریج اهور اقتصاری و افهاایش قابلیهتههای نظهامی به افهاایش حهوزه نفهوذ
منطق ای چی ترجم میشور .از  ،2009چی سیاستهایی را اتخاذ کرره اسهت که
نظم منطق ای تحت رهبری امریکا را رر پاسیفیک ب چالش گرفت اسهت .رر مهارس
 ،2009قایقهای ماهیگیری چی رر خارج از آبههای سهرزمینی خهور یهک کشهتی
نظامی امریکایی را احاط کرره و تهدید کررند و رر همان سال رر نشست کپنههاک،
چینیها با پذیرفت استانداررهای کنفرانس تغیرا
ژانوی  ،2010چی مدامال

آبوههوایی مخالفهت کررنهد .رر

تسهلیحاتی امریکها و تهایوان را به شهد

مهورر انتقهار

قراررار و متداقب آن استقبال از راالیی المها را رر اروپهای غربهی و ایهاال

متحهده

محکوم کرر .از  ،2010چی مواضع سرسختان تری رر خصوص کنترل بهر آبههایی
ک قلمرو رریایی خهور مهیخوانهد رر پهیش گرفته اسهت .رر مهارس  ،2010پکه
رزمایش نظامی امریکا و کرهجنوبی را رر آبهای رریای زرر ،نقض حهریم رریهایی
رریهایی و سهرزمینی بها

خور خواند و مواضدی سرسختان تر رر خصوص مناقشها
همسایگان پاسیفیکی اتخاذ کرره است (.)Lam, 4 July, 2014

چی بخش وسیدی از قلمرو رریایی ک ریگر رولتها آن را آبهای بی المللی
منطق انحصاری اقتصاری ،چی با ژاپ  ،فیلیپی  ،ویتنام ،مالای ،انهدونای و برونئهی
اختالج مرزی رارر .رر نوامبر  ،2013چی ب صور

یکجانب حریم ههوایی رریهای

شرقی را منطق رفاع هوایی خهور اعهالم کهرر منطقه ای که جاایهر مهورر مناقشه
سنکاکو /ریائویا با ژاپ را نیا پوشش میرهد .اقدامی ک ژاپ آن را ب عنوان توسهل
ب اباارهای قهری برای تغییر وضع موجور با پیامدهایی غیرقابل پهیشبینهی محکهوم
کرره است .رر رریای جنوبی نیا ،چی رر سالهای گذشت مواضهدی سرسهختان رر
مناقشا

مرزی با همسایگان اتخاذ کرره است .رر ایه حهوزه چهی  ،فیلیپهی را رر

مناقش بر سر جاایر هوئانگیان ،تحت فشار قرارراره است .تنش بهر سهر اختالفها
رریایی رر سال  ، 2014رگرباره بی چی و ویتنام شد

گرفت .تنش بهی ویتنهام و

امریکا و ظهور جهانی چین  احمد جانسیز و سجاد بهرامی مقدم

می خوانند ،ب عنوان منطق انحصاری اقتصاری خهور تدریها کهرره اسهت .رر ایه

چی بر سر استخراج نفت رر حریم رریایی مورر مناقشه رو طهرج از سهوی یهک
شرکت رولتی چینهی آغهاز شهده اسهت ( .)Schweller, 2014: 11-12ایه مهوارر بهرای
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همسایگان چی و ایاال

متحهده به مثابه حهافظ نظهم منطقه ای ،به مثابه نیها

تجدیدنظرطلبان پک رریافت می شور .نیا

توسهد طلبانه ای که ترجمه افهاایش

قابلیتهای اقتصاری و نظامی ای چالش گر نواهور است .ایه موضهعگیهریهها از
سوی همسایگان تنها نشان هایی اریا از منافع ژئواستراتایکی چی ب مثاب بخشی
از راستان منافع امنیتی چی ب مثاب یک هامون تجدیدنظرطلب رریافت شهده اسهت.
رر طول س ره گذشت ب رغم اعالن توسد مسالمت آمیا ،همسایگان رور و ناریک
رر گستره وسیع آسیا پاسیفیک نسبت ب پیامدهای افاایش قدر
ثبا

چی برای نظهم و

منطق ای تررید راشت اند .حوزه پاسهیفیک و فراتهر از آن مراکها عمهده قهدر

سیاسی رر جهان با ای پرسش مواج اند که چهی رر آینهده قهدر
چگون بکار خواهد گرفت .عدم قطدیت ررباره نیا
بر محاسبا

فااینهدها

را

و مقاصد یک چهی قدرتمنهد،

رولت ها رر آسیا پاسیفیک تاثیر گذاشت است .بر ایه اسهاس ،مواضهع

کنونی پک رر مناقشا

رریایی چالشی برای نظم منطق ای فهمیده مهیشهور که رر

ره های آینده محتمل است تا فشار برای کنارهگیری نیروی نظامی امریکا از ژاپه و
کرهجنوبی ،کناره گیری ناوگان ایاال
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حوزه نفوذ بالمنازع پک ب حوزه غربی پاسیفیک و ایجار یک حوزه وسهیع تجهاری
منطق ای و رستکم اناوای مطلق سیاسی تایوان ارام یابد ( .)Buzas, 2014: 3افهاایش
قدر

چی رر سیستم آنارشیکی ک بر خوریاری مبتنی است ،سبب افهاایش تهرس

رولت ها رر حوزه ژئوپلیتیکی آسیا پاسیفیک شده اسهت .اههور چهی به متغییهری
تبدیل شده است ک تاثیری تدیهی کننهده بهر انتقهال پیونهدهای رولهتهها رر آسهیا
پاسیفیک رارر .رر ای میان ایاال

متحده ب عنوان قدرتمندتری رولت گیتی نقشهی

محوری رر تقالی پاسخ ب اهور چهی برعههده گرفته اسهت .رر ایه بهاره رر 17
نوامبر  ،2011باراک اوبامها رر سهخنرانی رر پارلمهان اسهترالیا رربهاره چهالش چهی
اینگون ااهار راشت ک ما منافدی عمیق رر رشد صل آمیا و رونهق اقتصهاری چهی
راریم و ای واقدیت رارر ک چی ب اقتصار جههانی تحهت رهبهری امریکها پیوسهت
است .بر ای مبنا امریکا نقش محوری موازن بهدون مههار چهی را پذیرفته اسهت.
هماکنون ایاال
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متحهده از پیرامهون رریهایی چهی و گسهتر

متحده ب مثاب یک ملت پاسیفیکی نقش قویتری رر شکل رارن به

آینده ای منطق بازی خواهد کرر (.)Muni and Chadha, 2014: 236

هم زمان هیالری کلینتون ،وزیر امور خارج رر فارن پالیسی نوشت ک رر طول
ره گذشت امریکا مشهغول جنهگ رر افغانسهتان و عهراق بهوره اسهت ،رهه آینهده
می بایست با هوشمندی رقت کنیم ک زمان و انرژی خور را رر کجا سهرمای گهذاری
کنیم و یکی از مواضع بسیار مهم ای است ک ب منطق آسیا پاسیفیک توج نمهاییم.
ایاال

متحده رر آسیا پاسیفیک رر یک جایگاه محوری 1قهراررارر و مهیبایسهت رر

ره پیشرو ب طور اساسی سرمای گذاریهای مهالی پیونهدهای ریپلماتیهک ،روابهط
اقتصاری و راهبرریا
آن وزار

را ررآسیا پاسیفیک گستر

رهد ( .)Clinton, 2011: 2پهس از

رفههاع رر ژانویهه  2012گاارشههی ارائهه کههرر کهه رر آن بهه ضههرور

اجتنابناپذیر توج ایاال

متحده ب منطق آسیا پاسیفیک تاکید شده بهور و از چهی

ب عنوان قدرتی نواهور یار شده بور ک میتواند بر امنیت و اقتصهار ایهاال

متحهده

تاثیرگذار باشد ).(Sustaining US Global Leadership Priorities for 21 Century
پس از ای  ،مقاما

عهالی رتبه کهاخ سهفید رر خصهوص راهبهرر امریکها رر

پاسیفیک واژه «محور» را با مفهوم تدافدیتر «بازموازن » ک اشارهای ب نقش سیاسی،
امنیتی ،نظامی و اقتصاری امریکا رر پاسخ ب اهور چهی اسهت ،جهایگای کررنهد.
چی چالشی برای مشخص های نظهامی امنیتهی و سیاسهی اقتصهاری نظهم منطقه ای
رر منطق  ،تال

برای برقراری پیوندهایی قوی با متحدی جدید و افهاایش حضهور

نظامی و اقتصاری و بهرهگیری از ارفیت همکاریهای فرامنطق ای رر جستوجوی
موازن چی است.
 .4نقش محوری امریکا در بازموازنه چین
نفوذ اقتصاری چی و کسری مثبت موازن تجاری ای رولهت بها اغلهب همسهایگان
خور سبب شده است ک بر اهرم های عمل پک رر برابر ای کشورها افهاوره شهور.
رر چنههی وضههدیتی همسههایگان چههی رر جنههوب شههرقی آسههیا رر جسههتوجههوی
بهره گیری از پیوندهای بیرونی برای افاایش توان خور رر برابر چی هستند .ب رغهم
تمرکا پک بر توسد راخلی (رک .شریدتینیا ،)1389 ،رشد چی پیامدهایی مخرب
1. Pivot

امریکا و ظهور جهانی چین  احمد جانسیز و سجاد بهرامی مقدم

تحت رهبری امریکا است و امریکا نیا با بازتدریا و تقویت ائتالجهای سنتی خور
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برای ساختارهای نظم منطق ای آسیا پاسیفیک رارر .همسایگان رور و ناریهک چهی
رر ای حوزه از طریق پیوندهای خارجی خور رر جسهتوجهوی موازنه چهی به
منظور حفاات از منافع خور هسهتند .تقویهت اتحارهها و گسهتر
راهبهرری ،تقالیههی مجدانه از جانههب ایهاال
ضرور

همکهاریههای

متحههده بهرای تقویههت و رر صههور

بازتدریا اتحارهای سنتی رر منطق با متحهدی کلیهدی امریکها اسهت .رر

آسیا پاسیفیک ژاپ  ،استرالیا ،کره جنوبی ،تایلند ،تایوان ،فیلیپهی  ،سهنگاپور ،نیوزلنهد،
اندونای و هند شرکای امنیتی ایاال

متحده محسوب میشوند .ب رغم پایان جنهگ

سرر ،پیوندهای امنیتی امریکا رر طول ره گذشت با ای کشورها تقویت شده اسهت
(2014: 187

 )Mastanduno,ک متاثر از قدر یابی چی است .امریکها همچنهی سهدی

می کند بر شمار متحدینش رر آسیا پاسیفیک بیافااید .رر ایه راسهتا همکهاریههای
نیروی نظامی امریکا و نیروی نظامی میانمار ک برای رو رهه مهورر تحهریم ایهاال
متحده قرارگرفت بور ،از سر گرفت شهده اسهت .اتحهار امنیتهی امریکها و ژاپه نیها
ب عنوان مهمتری متحد امریکها رر آسهیا پاسهیفیک بسهط یافته اسهت

(Batemanand

) .Joshua, 2014: 24رر ارام ب بازتدریا برجست تری پیوندهای امنیتی امریکا رر ایه
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حوزه میپررازیم.
ائههتالج امریکهها و ژاپ ه رر طههول ره ه گذشههت تقویههت شههده و بههر گسههتره
همکاری های امنیتی و سیاسی رو کشور رر حوزه پاسیفیک افهاوره شهده اسهت .رر
پاسخ ب افهاایش قابلیهت ههای چهی  ،عهالوه بهر تقویهت همکهاری ههای روجانبه ،
همکاریهای چندجانب با مشارکت هند و ریگر متحدی منطقه ای امریکها رر آسهیا
پاسیفیک رر پهیش گرفته انهد .از جمله رر  ،2006هنهد و ژاپه تهوافقی رر زمینه
مشارکت راهبرری نهایی کررند ( .)Muni and Chadha, 2014: 149-153رر نوامبر ،2012
نخست وزیر وقت ژاپ ااهار راشت ک مها از تمرکها جدیهد امریکها بهر پاسهیفیک
استقبال می کنیم .سپس وزار

رفاع ژاپ گاار

رار ک محیط امنیتهی منطقه ای رر

پی فدالیت های فااینده چی و برنام موشکی کره شمالی رگرگون شده است .راهبرر
جدید امنیت ملی ک رر  17رسامبر  ،2013توسط کابین شینوز آب تصویب شهد ،به
وضوح نشان میرهد ک رامن همکاریهای امنیتی ای کشهور بها ایهاال
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جهت بازموازن چی گستر

متحهده رر

یافت است .رر ای سند آشکارا به رگرگهونی تهوازن

قوا رر آسیا رر پی اههور اقتصهاری چهی اشهاره شهده اسهت .بهازنگری رر حهوزه
فدالیت های امنیتی ژاپ رر خارج از کشور و رر واقع بازنگری راهبهرر رفهاعی ایه
کشور ،پاسخی مستقیم ب چالشهایی است ک چی برای حاکمیهت ایه رولهت بهر
جاایر سنکاکو مطرح کرره است .رر بازبینی رهنمورهای رفاعی رر  2013قیهد شهده
است ک پیرامون امنیتی ژاپ ب طور فااینهدهای بها رشهواریههای بیشهتری مواجه
می شور و تقویت اتحار با امریکا برای رویارویی با ای تغییرا  ،موثرتر و سنجیدهتر
است .ژاپ بهرخالج چهی راهبهرر تجدیدنظرطلبانه نسهبت به سهاختارهای نظهم
منطق ای آسیا پاسیفیک ندارر بلک سهدی نمهوره اسهت که رر همکهاری بها امریکها
مسئولیت هایی بیشتر برای حفاات از نظم منطق ای رر رویارویی با چالشهای ناشی
از رشد چی تقبل کند .بازتدریا اهداج رفاعی ژاپ رر جهت کسهب قابلیهتههای
موشکی ،رریایی و هوایی ب منظور حفاات از قلمرویی وسیعتر از آبههای مجهاور
خور رر اقیانوس آرام ،رر ای راستا قابل ررک اسهت ( .)Katz, 2013: 22وزار

رفهاع

ژاپ نیا بطور مشخص بورج ههایی بیشهتر بهرای افهاایش تهوان نظهامی کشهور رر
رویارویی احتمالی رریایی و هوایی با چی تخصیص راره است و مقاما
سیاسی و رفاعی کشور نیا رر پاسخ ب مواضع سرسختان پک رر مناقشها

عالیرتبه
مهرزی،

رر نشست امنیتی آسیا اقیانوسی رر بهار  ،2014نخستوزیهر ژاپه رر راسهتای
سیاست های امنیتی امریکا رر منطق از کشورهایی ک بر سر حریم رریهایی خهور بها
چی اختالج رارند ،ب عنوان رولتهایی نام برر ک ژاپ آمارگی «حمایت کامهل» از
آنها را رارر .شیناو آب ااهار راشت ک توکیو از تهال

کشهورهای آسهیای جنهوب

شرقی برای حفاات از رریاها و حریم هواییشهان حمایهت مهیکنهد .وی همچنهی
تاکید کرر ک ژاپ میخواهد نقش امنیتی بی المللی بارگتری را ایفها کنهد .آبه بها
اشاره ب برخی از "اقداما

تحریکآمیا" چی گفهت که ژاپه قهایقههای گشهت

ساحلی رر اختیار فیلیپی و ویتنام قرارخواهد رار چراک ای رو کشور مملو از گهاز
و نفت رر رریای چی جنوبی از اقداما

چی شکایت رارنهد .وزیهر رفهاع امریکها

امریکا و ظهور جهانی چین  احمد جانسیز و سجاد بهرامی مقدم

مواضع مقابل جویان ای اتخاذ کررهاند.

چاک هگل نیا با اعالم حمایت قاطع از تال های ژاپ برای ایفای نقشی فدالتر رر

امنیت منطق ای ،ب چی هشدار رار ک به "اقهداما

بهیثبها

کننهده ررخصهوص

131

اراضی مورر مناقش " رست ناند .چاک هگل ،وزیر رفاع امریکها رر نشسهت امنیتهی
آسیا اقیانوسی تاکید کرر ک واشینگت ب تهوازن مجهدر ژئوپیلیتیهک رر ایه منطقه
متدهد است و تا زمانی ک اصول اولی نظم بی المللی ب چهالش کشهیده نشهور ،به
شیوه ریگری عمل نخواهد کرر ،اما اگر نظم منطق ای به خطهر افتهد ،امریکها بیکهار
نخواهد نشست .متداقب آن باراک اوباما رر بهار  2014رر حاشی ریدار با شیناو آب
رر مصاحب با نشری یومیوری ژاپ  ،اعالن راشت ک جاایر ریائویو ک چی و ژاپه
بر سر آن اختالج رارند ،تحت اراره توکیو است و لذا جاو پیمهان امنیتهی امریکها و
ژاپ قرارمیگیرر ( .)Odgaard, 2014: 68پک بالفاصل ب ااهارا
رار و اعالن کرر ک تحرکا

اوباما واکنش نشان

ژاپ را تحتنظر گرفت و گشتزنی نیروی رریاییا

رر سواحل ای جاایر ارام خواهد یافت و رر صور

لاوم بالررنگ واکهنش نشهان

خواهد رار .ای تنشها نمون ای سهمبلیک از افهاایش نگرانهیههای امنیتهی ایهاال
متحده و ژاپ از قدر یابی فااینده چی است.
ائتالج کره جنوبی و امریکا رر طول شش ره گذشت مولف ای نیرومند از نظهم
منطق ای رر پاسیفیک بوره است .کرهجنوبی از  2010همکاریهای رفاعی خور را با
فصلنامه روابط خارجی  سال هفتم  شماره سوم  پاییز 1394

هند رر زمین نیروی رریایی گستر

امریکا وارر سئول شد و طی چنهدی سهخنرانی به تبیهی منطهق راهبهرر بازموازنه
ایاال

متحده رر پاسیفیک پرراخت و بر تدهد امریکا به حضهور گسهترره و توزیهع

شده و اندطاج پذیر نظامی رر آسهیا پاسهیفیک تاکیهد کهرر .وی همچنهی به نقهش
همکاریهای اقتصاری فراپاسیفیک رر حفاطهت از امنیهت منطقه ای رر آسهیا اشهاره
کرر .اشتون کارتر و وزیر رفاع کرهجنوبی رر طی ریدار روطهرج رر  10آوریهل ،به
اهمیت و تداوم اتحار بی رو کشهور تاکیهد کررنهد ( .)Morley, 2015: 67کهرهجنهوبی
نگران رشد قابلیتهای چی ب ویاه رر حوزه تواناییهای نظامی رریایی است ک به
مولف ای تاثیرگذار رر روابط پیچیده روطرج تبهدیل شهده اسهت .رو کشهور روابهط
پررونقی رر زمین های اقتصاری رارند .کرهجنوبی یکی از بارگتهری منهابع جهذب
سرمای گذاری خارجی بهرای چهی اسهت و از طرفهی چهی بهازاری بهارگ بهرای
صاررا
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راره است .رر اوایل آوریل  ،2015وزیهر رفهاع

کاالهای کره جنوبی است .اما رر حوزهههای امنیتهی ،روکشهور راهبررههای

متدارضی نسهبت به نظهم منطقه ای رارنهد .کهرهجنهوبی اههداج تجدیدنظرطلبانه

نامحدوری نسبت ب ساختارهای نظم منطق ای ندارر .از طرفی چی نقش مهمهی رر
افاایش توان کره شمالی رر اعمال فشار بیشهتر ژئهوپلیتیکی بهر سهئول رارر .ائهتالج
کرهجنوبی و ایاال

متحده ب  1945بازمیگررر ،یدنی زمانی ک قوای نظهامی امریکها

ب اشغال نیم جنوبی شب جایره کره پرراخت و همانگون ک ساختارهای حکومهت
جدید کرهجنوبی رر حال شکلگیری بور ،پای های اتحار رو کشور نیا پیریای شد.
ای اتحار نقش مهمی رر بازرارندگی کرهشمالی و متحدینش رر طهول جنهگ سهرر
بازی کرره است و ههم اکنهون و رر پهی افهاایش وزن ژئهوپلیتیکی چهی  ،به طهور
چهی بهرای نظهم

فااینده ای ب ساختاری برای مقابل بها پیامهدهای افهاایش قهدر
منطق ای آسیا پاسیفیک تبدیل میشور.

از  1949ک ملی گراها رر پی غلب حاب کمونیست بر سرزمی اصلی ب ناگایر
ب جایره تایوان پناه آوررند ،حمایتهای نیرومنهد ایهاال

متحهده از تهایوان نقشهی

موثر رر مماندت از اعاره حاکمیت چی بر تایپ بازی کرره است .رر پی رشد ثرو
اقتصاری و قابلیت های نظامی ،توازن رر رو سوی تنگ تایوان ب نفع پکه به طهرز
چشمگیری رگرگون شده است و تایپ رریافت است ک شهکاج رر قهدر

خهور و

پک  ،بطور تدریجی وضدیت نسبی تایوان را بیش از ای تضهدیا خواههد کهرر .از
مبتنی است ،یدنی تولید انواعی از تسلیحا

موشکی و رریایی و بهازتدریا راهبهرر

رریایی برای تسلط بر تنگ های راهبرری اقیانوس آرام ،ب شد

متهاثر از احتمهاالتی

است ک چی رر خصوص مشارکت امریکا رر یک نبرر تمام عیهار بهر سهر تهایوان
رارر ( .)Odgaard, 2014: 64تایوان نیا همانند ژاپ گستر

پیونهدهایش را بها ایهاال

متحده برای حفاات از خور رر پیش گرفت است .ارتش جمههوری خلهق چهی به
وضوح ب مثاب بازوی نظامی حاب کمونیست ،خور را مامور اعمال سیاسهت چهی
واحد و حفاات از تمامیت ارضی کشور میراند .بر ای اساس ،نوسازی ارتش چی
همچنان ک ترس تایوان را افاایش راره است ،امریکا را نیا نگهران کهرره اسهت که
چی قابلیتهایی فااینده برای تغییر شدید توازن قوای منطق ای کسهب کهرره اسهت
ک رر ره های آتی پک را قارر ب تسلط بر تایوان خواهد کهرر (
195
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طرفی مدرنیااسیون نظامی چی رر بخش هایی بطور مشهخص بهر وضهدیت تهایوان

Muni and Chadha,

 .)2014:از چشمانداز کاخ سفید ،تایوان جاو حوزههای کلیدی است ک حفاات
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از آن رر برابر چی  ،برای ثبا

نظم منطق ای اهمیتی حیاتی رارر .تقالی امریکا برای

حضوری نیرومندتر رر آسیا پاسیفیک با استقبال تایوان روبرو شده است .رر حالیکه
چی سیاست اناوای تایوان را ب ویاه رر حوزههای سیاسهی و امنیتهی جسهتوجهو
میکند ،تایپ انگیاههایی بیشتر برای گستر

پیوندهایش با ایاال

متحده مییابد .بر

ای اساس ،همکاری های اقتصاری و امنیتی تهایوان و امریکها افهاایش یافته اسهت.
تداوم فرو

تسلیحا

و مساعد

قراررار  6.4میلیارر رالری فرو

ب تایپ برای توسد زیررریاییههای هسهت ای و
سالح از امریکا ب تایوان ،بخشی از همکاریههای

روطرج رر رویارویی با چی است.
روابط هند و چی ب عنوان رو رولت ملی با تدامال

روستان  1949آغاز شد.

رو سال پس از آن مائو تس رانگ ،روابط رو رولت را روستی هااران سهال خوانهد،
اما فارغ از اینگون لفاایهای سیاسی ،واقدیا

ژئوپلیتیکی چی و هند را به عنهوان

رولت هایی تجدیدنظرطلب با اهداج نامحدور عصر جنهگ سهرر به جنهگ مهرزی
 1962سوق رار .متاثر از آن نبرر ،هند تال هایی مضاعا برای رسهتیابی به سهالح
هست ای رر پیش گرفت و پک نیا پیوندهای خور بها پاکسهتان را تدمیهق نمهور .رر
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طول رو ره گذشت نیها افهاایش قابلیهتههای اقتصهاری و نظهامی چهی محرکهی
تدیی کننده رر رگرگونی پیوندهای هند و ایاال

متحده از رموکراسیهایی بیگان به

شرکایی با همکاریهایی روزافاون رر زمین های مختلا سیاسی ،امنیتی و اقتصهاری
بوره است (.)Muni and Chadha, 2014: 38
ب رغم روابط گسترره بازرگهانی ،رو رولهت چهی و هنهد رقبهایی ژئهوپلیتیکی
هستند ب گون ای ک ترس رقابت با چی عاملی مههم رر رگرگهونی راهبهرر هنهد از
عدم تدهد ب ائتالج با ایاال
است ک ایاال

متحده بوره است .هند جهاو قهدر ههای نواههوری

متحده برای موازن چی ب روابطی پررونقتر ،عمیقتر و گستررهتهر

و ب عنوان شریکی مهم رر مدماری صل و ثبا
طرفی ایاال

منطق ای به آن نگهاه مهیکنهد .از

متحده سدی کرره است ک هند ،ژاپ و استرالیا را ب عنهوان متحهدی

خور رر نظام منطق ای ب پیوندهای قویتر سوق رهد .اهور چی ایهاال

متحهده و

هند را ب پیونهدهای نیرومنهد سیاسهی و امنیتهی سهوق راره اسهت .توافهق تکمیلهی
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هست ای رهلینو و واشینگت رر  ،2015ب مثاب همکاری امنیتی برای موازنه اههور

چی فهمیده شده است

(2015: 87

 .)Morley,رر ژوئ  2012وزار

خارج هنهد رر

خصوص مواضع چی رر رریای جنوبی اعالن کرر ک تدههدی مشهترک نسهبت به
آزاری رریاها و ترویج رشد غیرانحصاری اقتصاری رارند .بطور کلی رر عصر جنهگ
سرر ک نظام اتحارهای امریکایی نقشی حیاتی رر ساختار امنیتی آسیا بازی میکهرر،
هند رر مخالفت با ورور ب اتحاری های رقیب ،سیاست عهدم تدههد را مطهرح کهرر.
عدم تدهد ب عنوان یک مولف از اجماع نهروئیسم ن تنها بر عهدم پیوسهت به اتحهار
نظههامی بهها قههدر هههای بههارگ تاکیههد مههیکههرر ،همچنههی لحنههی ضداسههتدماری و
ضدامپریالیستی ب ویاه رر مواجه با ایهاال

متحهده راشهت (بهرامهی مقهدم1393 ،

 .) 167رر پی رشد چی رر طهول رو رهه گذشهت  ،روابهط هنهد و ایهاال
رستخو

متحهده

رگرگونی شده و هند ب شریکی راهبرری رر موازنه قهوای منطقه ای رر

آسیا پاسیفیک برای امریکا تبدیل شده است.
متاثر از افاایش ثرو

ملی ،راهبرر امنیتی پک رر پیرامهون جنهوبی از اولویهت

رفاع از سواحل ناریک رر میان ره  1980ب رفاع فدال از رریاهای مجاور چهی از
میان ره  1980و هماکنهون به عملیها هها و ماموریهتههای امنیتهی رر رریاههای
روررست گستر

یافت است ک با واکنش منطق ای امریکا مواج شهده اسهت (

 .)andرر نیمه روم سههال  90 ،2010کشهتی نظهامی امریکهها از

فیلیپههی بازریههد کررنههد و رر همههان سههال پنتههاگون  30میلیههون رالر بههرای سههاخت
رارارهای پیشرفت رر سواحل فیلیپی اختصاص رار .ای همکاریهها رر چههارچوب
توافقا

نظامی روطرج انجام شده ک ارام رارر .مشاب ب آن رر  ،2005سهنگاپور و

امریکا توافقی برای چهارچوبی مشترک رر زمین همکاریهای ناریهکتهر رفهاعی و
امنیتی ب سرانجام رسانیدهاند ک براساس آن همکاریهای تنگاتنگ نظامی رورولهت
رر زمین مبارزه با تروریسم ،مبهارزه بها گسهتر
ف آوری های نظامی رو ب گستر

سهالحههای هسهت ای ،آمهوز

و

گذاشت است .از ژوئ  ،2012سنگاپور پذیرفته

است ک چهار کشتی جنگی امریکایی رر سواحل ای کشهور مسهتقر شهوند .وزار
رفاع امریکا همچنی اعالن کهرره اسهت که به منظهور همگرایهی بیشهتر نیروههای
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Schweller, 2014: 153

Pu

امریکایی رر حوزه اقیانوس آرام ،چهار نهاو جنگهی را رر سهنگاپور مسهتقر خواههد
نمور ).(Matt, 2013: 3
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مالقا

وزیر رفاع سنگاپور و وزیر رفاع امریکا رر رسهامبر  2013رر پنتهاگون،

تاکیدی بر گستر

همکاری های نظامی روطرج بور .سنگاپور برای مقابل بها نفهوذ

گسترره اقتصاری و اجتماعی چی است ک رر جستوجوی پیوندهایی تنگاتنگ بها
ایاال

متحده برآمده است .ویتنام ک تجرب جنگ خونی  1965تا  1973بها ایهاال

متحده را رارر نیا متاثر از اهور چی رر ژوالی  ،2011روابطش را با امریکا تجدیهد
کرره است (امینهی و شهکراللهی .)178 1393 ،تنهها رو مهاه پهس از آن رر سهپتامبر
 ،2011رو طرج توافق پیشبرر همکاری رفاعی روجانب را امضا کررند و متداقب آن
گفت وگوهای رفاعی سالیان رورولت آغاز شده است .رر رزمایش متحهدی امریکها
رر ژوئ  2012نیا ویتنام مشارکت کرر و از رسامبر همان سال نیا بها ورور ناوگهان
جورج واشینگت ب سواحل شرقی ویتنام ،نیروی رریایی امریکا به سهواحل ویتنهام
نیا گسیل راشت شد ک واکنشی ب مواضع سرسختان چی رر رریای جنوبی است.
امریکا همچنی رر جستوجوی همکاریهای رفاعی با میانمار اسهت ،رر ایه
راستا از  2012تحریم های اقتصاری علی ای کشور را لغو نموره و ضم رعهو

از

ای کشور برای مشارکت رر رزمایشهای رریایی رر پاسیفیک ،رر حوزههای نفت و
فصلنامه روابط خارجی  سال هفتم  شماره سوم  پاییز 1394

گاز ،سرمای گذاری رر ای کشور را آغاز کرره است .مالای نیها از  2011پیونهدهای
رفاعی خور را با امریکا گستر

مالای خواستار تدمیق همکاریهای نظامی روکشور شد و رر بهار  ،2015وزیر رفاع
امریکا ااهار راشت ک رو کشور رر  75زمین رفاعی رر طول سال جاری با یکدیگر
همکاری رارند و هم ای همکاریها با هدج تبدیل ارتش مهالای به یهک ارتهش
حرف ای و توانمند صهور

مهیگیهرر ( .)Chase and Garafola, 2015: 17رر خصهوص

اندونای ،تجهیا ارتش ای کشور ب سالح ههای پیشهرفت نظهامی مههمتهری مولفه
همکاریهای روجانب روطرج است ک شامل پیشرفت تری جنگدهههای ههوایی نیها
میشور .مشاب ب آن همکاریهای نظامی روجانب امریکا و تایلند است که موجهب
گسیل سالحهای نظامی امریکایی تحت برنامه سهرمای گهذاری خهارجی رفهاعی رر
تایلند انجام پذیرفت است ک رامن آن ب آموز
متحده نیا گستر
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راره است .رر ای راستا رر اوایل  ،2014وزیر رفاع

هاارن نظهامی تایلنهدی رر ایهاال

یافت است .استقرار  2500نیهروی نظهامی امریکهایی رر اسهترالیا

نشان ای قوی از پاسخ ایاال

متحده ب رشد چهی اسهت .رر جهوالی  ،2012وزیهر

رفاع امریکا رر نشست گفت وگوهای شنگریال ،ررباره راهبرر بازموازن رر پاسهیفیک
و

ااهار راشت ک ای راهبرر رر برگیرنده زمینه ههای غیرنظهامی از جمله تجهار
توسد است ).(Panetta, 2012
با ای هم پان تا ب تجدید همکاریهای امنیتی امریکا و متحدی سهنتیا

رر

پاسیفیک از جمل استرالیا و سنگاپور اشاره کرر .لئون پان تا رر آن نشست ب تقویت
همکاری های امنیتی ایاال

متحده با اندونای ،مهالای ،هنهد ،ویتنهام و نیوزلنهد نیها

اشاره کرر .پان تا رر نوامبر  2012از اسهترالیا ،تایلنهد ،کهامبوج ریهدن و همچنهی رر
نشست وزرای رفاع آس آن شرکت نمور .پان تا همچنی از ژاپ و نیوزلند نیا ریهدن
نمور .ای فدالیتها رر راستای تقویت نقش نظامی امنیتی ایهاال

متحهده رر حهوزه

پاسیفیک و بسط همکاری های امنیتی با شرکای رر حال اهور انجهام گرفته اسهت.
گاار

وزار

همچنی ضرور

رفاع رر زمین تداوم رهبری جهانی و اولویتهای قرن بیستویکهم،
تجدید تال ها برای حفظ بازرارندگی رر برابر رقبهای بهالقوهای

ک ممک است از طریق طرح قدر  ،آزاری عمل و رسترسی ایهاال
حوزه پاسیفیک محدور نمایند ،خهاطر نشهان سهاخت اسهت

متحهده را رر

(Sustaining U.S. Global

) Lidership:Priorities for 21st Century Defense, 2012: 1-3ک اشهارهای آشهکار به چهی
مناقش با ژاپ ررصدر محدور نمورن رسترسی ریگر رولتها است .پنتاگون نسهبت
ب افاایش قدر

چی رر حوزههای رریایی و جاایر مورر مناقش متحدینش با چی

مفهوم نبرر رریایی – هوایی را مطرح کرره است ک ب مدنای ارغام بهتر قابلیتههای
نیههروی هههوایی و رریههاییا

رر پاسههیفیک بههرای پیههروزی بههر اقههداما

رولتهایی است ک رسترسی ایاال

احتمههالی

متحده را ب بخشهایی از آبهای رریایی و یا

حریم هوایی جاایر مورر مناقش متحدینش محدور نمایند ).(Ling, 2013: 18-22
هیالری کلینتون ،آسیا پاسیفیک را ب عنهوان مقصهد اولهی بازریهد رسهمیا
ب عنوان وزیر امور خارج امریکا انتخاب کرر و رر رومی ماه از وزارتش از توکیهو،
سئول ،جاکارتا و پک بازرید کرر .بدی ترتیب باراک اوباما و وزیر امور خارج ا
هیالری کلینتون ،برخالج گذشت ک اولی ریدارهای مقاما
متحدی اروپایی امریکا صور

امریکا و ظهور جهانی چین  احمد جانسیز و سجاد بهرامی مقدم

است ک رستکم رر حوزه آبهای رریهای جنهوبی و حهریم ههوایی جاایهر مهورر

عالیرتب کاخ سفید از

مهیگرفهت ،اولهی بازریهدهای رسهمی خهور را رر
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رومی روره ریاست جمهوری اوباما از پاسیفک آغهاز کررنهد که ارزشهی سهمبلیک
مبنی بر بازگشت ایاال

متحده ب آسیا پاسیفیک راشت .باراک اوباما نخستی مقصهد
ریاست جمهوری ،به سه کشهور

سفر خارجی خور را پس از پیروزی رر انتخابا

آسیای جنوب شرقی ،تایلند ،میانمار و کامبوج ،اختصاص رار .امریکا امیهدوار اسهت
رهد .رر نوامبر  ،2009بهاراک اوبامها

بتواند رامن نفوذ خور را رر ای منطق گستر

رر طی بازرید رسمی از ژاپ  ،خهور را نخسهتی رئهیسجمههور پاسهیفیکی ایهاال
متحده خواند .رر نوامبر  ،2011اوباما یک بازرید  10روزه از آسیا پاسیفیک راشت و
رر اندونای اعالن کرر ک امریکا یک قدر

پاسهیفیکی اسهت و رر پاسهیفیک بهاقی

خواهد ماند ).(American Pacific President, NBC, November 18, 2012
سفر همامان هیالری کلینتون و لئون پان تا وزیر رفاع ای کشور ب شرق آسهیا،
همامان با سفر اوباما ب س کشور تایلند ،میانمار و کامبوج ،نشهانرهنهده خیها بلنهد
امریکا رر روره روم ریاست جمهوری اوباما برای تقویت نفوذ رر ای منطقه اسهت.
رر طول روسال گذشت نیا اوباما و جان کری ،وزیر امورخارج چندی سفر ب آسیا
پاسیفیک راشت اند و از جمل از ژاپ  ،کرهجنوبی ،فیلیپ  ،زالندنو ،تایلنهد ،انهدونای،
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مالای ،هند و سنگاپور ریدن کررهاند .ایه بازریهدهای رسهمی رر راسهتای تقویهت
همکاریهای ایاال

متحهده و متحهدی سهنتیا

روابط با شرکای جدید صور
ایاال

رر منطقه و همچنهی گسهتر

گرفت است ).(Wen, 2013: 24

متحده همچنی ررصدر احیا و گستر

حضور اقتصاری خور رر آسهیا

پاسیفیک است .رر میان نوامبر  ،2011باراک اوباما ب عنهوان اولهی رئهیسجمههوری
امریکا رر نشست مجمع آس آن آسهیای شهرقی شهرکت کهرر که نشهان ای از ررک
اهمیت ساختارهای چندجانب منطق ای رر حوزه پاسیفیک برای ایاال

متحهده بهور.

رر همان ماه اوباما رر نشست اوپک رر هاوایی نیها شهرکت کهرر و از طهرح توافهق
تجار

آزار بی ایاال

متحده و اقتصارهای پررونق آسیایی حمایت کرر .رر نهوامبر

 ،2012رئیس جمهوری امریکا از کامبوج ،تایلند و میانمار ریهدن کهرر .تایلنهد جهاو
متحدی سنتی امریکا رر حوزه پاسیفیک است که ایهاال

متحهده ررصهدر تقویهت

اتحار خور با ای کشور است .کامبوج جاو متحدی سنتی امریکا رر حوزه پاسیفیک
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محسوب نمی شور و میانمار نیا رر طول رو ره گذشت روابط خصمان ای با ایاال

متحده راشت است ،اما واشینگت رر جست وجوی برقهراری پیونهدهایی ناریهک بها
کامبوج و گذار میانمار ب یک متحد رموکراتیک برای ایاال
 .)2012: 8ایاال

متحهده اسهت (

Glaser,

متحده تا ره گذشت بارگتری شریک تجهاری همه رولهتههای

آسیایی بور و تنها رر طول ره اول قرن بیستمویکم بور ک مجمهوع تجهار
با کشورهای منطق آسیا پاسیفیک ب رو برابر حجم تجار
افاایش یافت .ایاال

چهی

امریکا بها ایه کشهورها

متحده ب توافق مشارکت فراآتالنتیک پیوست اسهت تها از ایه

طریق صارراتش را رر مقایس با چی ب حوزه آسهیا پاسهیفیک افهاایش رههد .ایه
اهداج رر ررج اول اهدافی اقتصاری هستند ک رر نهایت از نفهوذ چهی رر حهوزه
آس آن و مناطق آزار تجاری چی کاست و ب بازیابی موازنه به نفهع امریکها کمهک
خواهد کرر

(2011: 4

 .)Schneider,مشارکت فراپاسهیفیک به مثابه سهالح اقتصهاری

امریکا رر جهت بازموازن اقتصاری چی رر آسیا پاسیفیک طراحهی شهده اسهت که
بخشی از برنام چرخش امریکا ب سوی آسیا رر واکنش به افهاایش قهدر

چهی

تلقی می شور  .امریکا ،استرالیا ،برونئی ،کانارا ،شیلی ،ژاپ  ،مالای ،مکایک ،زالندنو،
پرو ،سنگاپور و ویتنام اعضای ای مشارکت هستند ک رر آغاز رر سال  ،2005مورر
موافقت قرارگرفت .از چی برای حضور رر ایه سهاختار اقتصهاری رعهو

نشهده

آزار امریکهای شهمالی رر سههال  1994اسهت ،موجههب بازشهدن بازارهههای آسهیا به
صاررا

اجناس امریکایی خواهد شد .پک ساختارهای اقتصاری نظم تحت رهبری

امریکا را نیا رر موارری ب چالش گرفت اسهت .چهی ررصهدر ایجهار رقیبهی بهرای
سوئیفت است ک ب شرکای تجاری ا

اجازه استفاره بیشتر از پول رایج چی را به

جای رالر میرهد و نفهوذ اقتصهاریا

مهیرههد .همچنهی رر سهط

را گسهتر

منطق ای ،مشارکت اقتصاری جامع منطق ای را مطرح کرره است به عنهوان بهدیلی
برای مشارکت فراپاسیفیک تحت پشتیبانی ایاال

متحده .ایجار بانک سرمای گهذاری

توسد زیرساخت آسیا رر سال  ،2013ب عنوان بدیلی بهرای بانهک توسهد آسهیایی
تحت رهبری امریکا از جمل چالشهای چی برای نظهم تحهت رهبهری امریکها رر
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است .ای پیمان ک بارگتری پیمان تجاری امریکا از زمهان اندقهار توافهق تجهار

پاسیفیک است (.)Hu, 2014: 612
رر نشست  2015اعضای مشارکت اقتصاری فراپاسیفیک ،بهاراک اوبامها ااههار
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راشت ک ما نمی توانیم اجازه رهیم ک کشوری مثل چی قواعد اقتصهاری جههان را
بنویسد .از سویی چی خور را قربانی بارگ ای بلوکبندی جدید اقتصاری میرانهد
ک بر اهدج سیاست قدر
گستر

امریکا رر مهار چی مبتی اسهت .ایه طهرح ،تدمیهق و

روابط اقتصاری امریکا و متحدی منطق ایش را رنبهال مهیکنهد .واشهینگت

فراتر از آن ررصدر گستر

ای حوزه تجار

آزار با مشهارکت و همکهاری ریگهر

متحدینش رر حوزه وسیع تر آتالنتیک است .گستر
ره گذشت با قراررارههای تجهار

نفوذ اقتصاری چهی رر طهول

آزار رو و چندجانبه پکه رر عرصه خهارجی

همراه بوره است.
حکومت پک جهت تسهیل صاررا

و بنا به ضهرور ههای ژئهوپلیتیکی ،بها

شماری از کشورها وارر قراررارههای تجهار

آزار شهده اسهت .چهی تها  2013بها

کشورهای شیلی ،کاستاریکا ،آس آن ،هنگکنگ ،زالندنو ،پاکستان ،جایره ماکائو ،پرو
و سنگاپور قهراررار تجهار

آزار مندقهد کهرره اسهت و رر «چههارچوب همکهاری

اقتصاری» وارر همکاری با تایوان شده است .چی همچنی ررصهدر اندقهار قهراررار
تجار
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آزار با کشورهای شورای همکاری خلهیج فهارس ،اسهترالیا ،ایسهلند ،نهروژ،

سوئیس ،افریقای جنوبی ،بوتوسوانا ،لستو ،نامبیا ،سوئد و هند است .چهی همچنهی
با کشورهای آس آن ،ژاپ  ،کره جنوبی ،استرالیا و زالندنو برای ایجار یهک مشهارکت
اقتصاری جامع منطق ای وارر مذاکره شده است .مشارکت فراپاسیفیک و قراررارهای
تجار

آزار امریکا رر حوزه آسیا پاسخی ب گستر

آن ایاال
تجار

اقتصاری چی است .فراتهر از

متحده از مارس  ،2014سند اولی توافق تجار

آزار موسوم ب مشهارکت

و سرمای گذاری فراآتالنتیک را با اتحاریه اروپها تهدوی نمهوره اسهت که

براساس برنام زمانبندی شده تا اوایهل  2016مهیبایسهت نههایی شهور (
2015: 20

Chase and

 .)Garafola,ای توافق رر ررج اول هدج افاایش رشد اقتصهاری ،افهاایش

اشتغال و رقابتپذیری بیشتر اقتصاری روسوی آتالنتیک را جستوجهو مهیکنهد .از
اهداج راهبرری ای توافق جامع اقتصاری ،موازن اقتصاری چی رر عرصه جههانی
است.

 .5پاسخ چین به راهبرد بازموازنه امریکا در آسیا پاسیفیک
بطورکلی راهبرر بازیابی توازن رارای مولف نظامی ،اقتصاری و سیاسی امنیتهی اسهت
ک رر پیوند با هم هدج حفظ رهبری امریکا رر آسیا پاسیفیک را رنبال مینماید به
گون ایک چی نتواند توازن منطق ای را ب زیان ایاال

متحده و متحهدی منطقه ای

خور تغییر رهد ،چی به راهبهرر بهازتوازن بخشهی پاسهخ راره اسهت .منفهیتهری
موضعگیریهای مقاما

رسمی چی ررباره مقاصد و نیا

ایاال

متحده از افهایش

حضور منطق ای ،ب مثاب بخشی از راهبرر بازتوازن بخشی است .چی تاکید میکنهد
ک رشد ای کشور برخالج تجارب تلخ تاریخی اهور قدر های بارگ ،بها جنهگ
و کشمکش همراه نیست و رشد چی صل آمیا خواهد بور (چگنیزاره .)1386 ،بهر
ای اساس ،راهبرر بازتوازن بخشهی ایهاال

متحهده را راهبهرر مبتنهیبهر محاسهبا

ناررست میخواند ک برای پکه پیهامههایی غیرسهازنده رارر .از جمله رر رسهامبر
 ،2011وزار

امورخارج چی ب ااهارا

کاخ سفید مبنیبر ضرور

بازگشت به

آسیا پاسیفیک واکنش نشان رار و ای گون موضعگیری کرر ک چی ررصهدر بیهرون
کررن امریکها از پاسهیفیک نیسهت و امریکها مهیبایسهت ررک نمایهد که روکشهور
میتوانند همکاری هایی بارگ را رقم بانند .رسهان ههای رسهمی چهی نیها ایهاال
پاسیفیک مینگرر ).(Denmark, etal, 2013: 2
عالوه بر مواضع ریپلماتیک ،پک رر زمین های اقتصاری ،سیاسی و نظامی نیا ب
راهبرر بازیابی توازن ایاال

متحده واکنش نشان راره است .رر حهوزه نظهامی چهی

ذیل راهبرر ضدمهار رر بخش هایی از برنام نوسهازی نظهامی و همچنهی رر تفکهر
رفاعی خور تغییراتی را رر رستورکار قرارراره است ک بطور خالص بر قابلیتههای
نظامی مبتنی است ک چی با کسب آنها بتواند رر صورتی ک اجتناب ناپذیر بنمایهد،
بر گلوگاههای رریایی رر حوزه وسیع پیرامونی خور مسلط شور .رر حوزه اقتصهاری
و ریپلماتیک ،چی ابتکار راه ابریشم رریایی را مطرح کرره است و ایده یک راه یک
مسیر را نیا پیش کشیده است .رر سال  ،2013شی جی پینگ  40میلیهارر رالر بهرای
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متحده را متهم نمورند ک از پس ذهنیت کهن عصر جنگ سهرر به مدهارال

آسهیا

ای طرح ب مثاب سرمای اولی رر نظر گرفت است .ای طرح اقتصهار چهی و ریگهر
اقتصارهای پررونق آسیا پاسیفیک را ب قاره اروپا متصل میکنهد و رر واقهع تسههیل
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گسترره و شگرج مراورا

عظیم اقتصاری  50کشور با  63ررصد از جمدیت زمهی

را ب بار خواهد آورر .پک همچنی بانک توسد زیرساخت آسیایی را مطرح کهرره
است و رر نشست سران همکاری اقتصاری آسیا پاسیفیک ،شی جی پینگ نقشه راه
حوزه تجار
توافقا

آزار آسیا و پاسهیفیک را مطهرح کهرر و از آن به عنهوان تجمیدهی از

تجار

آزار فراپاسیفیک ،آس آن و مشارکت جامع اقتصهاری منطقه ای نهام

برر ( .)Clover and Hornby, October 12, 2015پک عالوهبهر آن تدمیهق همکهاریههای
خههور را بهها همسههایگان رور و ناریههک رر چهههارچوب شههراکتهههای راهبههرری رر
رستورکار قرارراره است همکاریهایی ک با مفهوم اتحارهای امریکهایی که بسهیار
متفاو

ب نظر می رسند .پک از ای طریهق به راهبهرر بازموازنه امریکها رر آسهیا

پاسیفیک واکنش نشان راره است .اما ای اقداما

ک از جانب پکه رر چههارچوب

راهبرر کالن توسد مسالمتآمیا تدریا مهیشهوند ،از چشهمانهداز ایهاال

متحهده

تقالیی برای فرسایش پای ها و مدماری نظم تحت رهبری امریکا رر آسهیا پاسهیفیک
رریافت میشوند.
نتیجهگیری
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برای بیش از نیم قرن گذشت نظم منطقه ای آسهیا پاسهیفیک تحهت رهبهری ایهاال
متحههده حههول ائههتالجهههای روجانبه و همکههارهههای نیرومنههد اقتصههاری امریکهها و
اقتصارهای شکوفای سرمای راری منطق تداوم یافت است .اتحارهای امنیتی امریکا بها
ژاپ  ،کرهجنوبی و تایوان و گستر

حضور سیاسی اقتصاری ایه ابرقهدر

سهنگ

بنای نظم منطق ای آسیا پاسیفیک بوره است .مدمهاری ایه نظهم ریشه رر سهرآغاز
عصر جنگ سرر رارر و محوریت امریکا رر نظهامی از ائهتالجهها و همکهاریههای
امنیتی ،سیاسی و اقتصاری منطق ای رر طول جنگ سهرر ،رر حفهظ نفهوذ غهرب رر
حوزه وسیع آسیا پاسیفیک رر برابر توسد طلبی شوروی و متحدی منطقه ای نقهش
موثری ایفاء میکرر .هماکنون رر پهی بهیش از سه رهه رشهد شهتابان اقتصهاری و
نوسازی تدریجی نظامی چی  ،ای نظم منطق ای پس از پایان جنهگ سهرر ،رگربهاره
ب چالش کشیده شده است .چی مشروعیت نظم منطق ای تحت رهبهری امریکها را
رر آسیا پاسیفیک ب چالش گرفت و سیاستهایی رر پیش گرفت است ک پیامهدهایی

حیاتی برای ساختارهای نظم منطق ای رارر .تدمیق روابط اقتصهاری رو و چندجانبه
رر چهارچوب مشارکت های راهبرری و نهارهایی از جمل بانک زیرساخت توسهد
آسیایی ،طرح جامع تجار

آزار آسیا و پاسیفیک ،جاره ابریشم جدیهد رر رو مسهیر

اقتصاری رریایی و زمینی ،گستر
خلق ،همگی مدارال
اساس ،ایاال

قدر

حوزه و ماموریتهای نظهامی ارتهش جمههوری

را رر آسیا پاسیفیک تحتتاثیر قرارراره است .بهر ایه

متحده با ایفای نقشی محوری رر ابدار امنیتی ،اقتصاری و سیاسهی رر

تقالی احیای تاثیرگذاری تدیی کنندها
است .گرچ ایاال

رر مدماری نظم منطق ای رر آسیا پاسهیفیک

متحده همچنان ب عنوان قدرتمندتری رولت رر آسیا پاسهیفیک

باقی مانده است ،اما رر طول بیش از س ره گذشت افاایش قابلیتهای چهی  ،ایه
قدر

نواهور را قارر نموره است ک نظم منطق ای تحت رهبری امریکا را رر آسهیا

پاسیفیک ب چالش بکشد .از چشمانداز نظری موازن منافع شولر ،توازن قوا ب مثابه
راهبرر تجدید نظرطلبان از سوی ایاال

متحده رریافت می شهور ،بنهابرای چهی رر

مرحل نخست برای پیشبرر نفوذ منطق ای خور روی هها و مواضهدی را اتخهاذ کهرره
است ک مشروعیت نظم مستقر منطق ای را ب چالش گرفت است .چی رر پیونهد بها
نظم منطق ای آسیا پاسیفیک رر مرحل مشهروعیتزرایهی از نظهم موجهور منطقه ای
بالتبع با پاسخهایی متفاو

نیا از سوی همسایگان و امریکا ب عنوان قهدر

مسهلط

مواج شده است .افاایش قابلیتهای ماری چهی سهبب تهرس امریکها و متحهدی
سنتیا

رر آسیا پاسیفیک شده است .همسایگان چهی به ررجهاتی متفهاو

و به

شیوههای مختلفی از پیامدهای اهور چی متاثر میشوند .بنابرای چی با پاسخهایی
پیچیده رر محیط بی المللی مواج شده است .رر تکقطبی کنونی ،موازن یک رفتهار
تجدید نظر طلبان ن تنها علی جایگاه ایاال

متحده ک علی ساختار نظم تهکقطبهی

تحت رهبری امریکا رریافت مهی شهور .بنهابرای چهی نهاگایر اسهت که ههمزمهان
روی های مشروعیت زرایی از توزیع نامتوازن قدر
نسبی خور را رنبال کند.

و تال

بهرای افهاایش قهدر

امریکا و ظهور جهانی چین  احمد جانسیز و سجاد بهرامی مقدم

است .از چشمانداز شولر اهور چی پیامدهایی متفاو

رر محیط بی المللهی رارر و
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