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چکیده
این مقال ب کشمکش چین و ایتاالت مهحتد در حتوز دریتای شترقی و
دریای جنوبی چین می پردازد و در این راسها بر این سئوال مهمرکز استت
ک چ عواملی سب افزایش تنش بین ایتاالت مهحتد و چتین در حتوز
دریای شرقی و دریای جنوبی چین شد است؟ در پاسخ ،این فرضی طر
میشود ک ظهور قدرت دریایی چین ،ب چالشی برای تفوق دریایی امریکا
در حوز دریای شرقی و دریای جنوبی تبتدیل شتد استت و تقتالی بتین
گسهر

دریایی چین و حفاظت از تفتوق دریتایی امریکتا بت کشمکشتی

بزرگ تبدیل شد ک تنش بین دو دولت را افتزایش داد استت از منظتر
نظری نوواقع گرایان ثبات هژمونی

رابرت گیلپین و ب رو

تبیینتی بت

بررسی فرضی پرداخه شد است یافه های این مقال نشان میدهتد کت
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رشد اقهصادی چین ب تدریج منابع و ضرورتهای گسهر

این دولت را افزایش داد است و تفوق دریایی ایاالت مهحتد در پیرامتون
قلمرو دریایی چین ب طور فزایند ای با چالش ظهور چین روبرو میشتود
همچنین این مقال این اید را مور میکند از آنجتا کت رشتد اقهصتادی
نهیج ت نتتوآوری در فنتتون و تکنولتتوژی استتت ،در درج ت نخستتت رشتتد
دولتهایی پیرامونی در نظام بتین المللتی تتابعی از نترق اقهبتاس فنتون و
تکنولوژی از جوامع توسع یافه صنعهی است و چنین نرق اقهباس بتاالیی
در چین ،عاملی تعیین کنند در رشد شتهابان ثتروت و قتدرت ملتی ایتن
دولت بود است

واژههای کلیدی :ثروت اقهصادی ،قدرت دریتایی ،دریتای جنتوبی چتین،
دریای شرقی چین ،ایاالت مهحد
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قدرت دریایی

مقدمه
به طور روزافاون دریاهای پیرامو چین به حوز ای برای تنش بر سر آنچه کاه از
سوی ایاال

متحد حق آزادی دریانوردی و از دیگر سو ،چین دفااع از حقاوق و

صالحیتهای حاکمیت مل خود م خواند ،تبدیل م شود .چین مدع اسات کاه
قر های متمادی بود ا سات کاه از اواخار قار هجادهم و در اداماه آ در طاول
قر های نوزدهم و بیستم ،تحت نذاوم قادر هاای خاارج قرارگرفتاه اسات .از
طرف ایاال

متحد به عنوا بار ترین قادر

دریاای  ،بار آزادی کشاتیران در

این دریاها را به مثابه دریاهای خارج از صالحیتهای مل چین تاکید م کناد؛ در
واقع برای سد های طوالن چین به نسبت جواماع پیراماون خاود از نارخ نسابتا
باااالتری در نااوآوری در فنااو و فناااوری برخااوردار بااود اساات .پیشاااهنگ در
نوآوری های فن و تکنیک  ،چین را قادر به تولید اباارهای ماوثرتر بارای دفااع و
حذاظت از خود در محیط خصمانه م کرد .چین این برتری نسب را در پ رشاد
شتابا نرخ نوآوری های فن و تکنولوژیک متعاقب انقالب صنعت تاا میاناه قار
نوزدهم میالدی از دست داد که در نتیجه آ چین به جامعهای پیراماون در عصار
مدر تبدیل شد؛ جامعه ای پیرامون که به نسبت جوامع مرکای تمد مدر یعن
انگلستا و دیگر قدر های مدر اروپای غربا  ،فاقاد نارخ قابال مالحظاهای از
نوآوری تکنولوژیک بود که به چین امکا افاایش منابع ضاروری ماادی و تولیاد
اباارهای دفاع را بدهد که بتواند در رویاروی با قدر های مدر غرب از خاود
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دریای وسیع جنوب و شرق  ،بخش های از قلمرو تااریخ ایان دولات در طاول

حذاظت کند .این عقب ماندگ نسب  ،پیامدهای وسیع امنیت برای پادشااه میاناه

133

داشت؛ به طوریکه تا اواس قر نوزدهم ،چین ،شبه جایر کر  ،تایوا  ،هنگکنگ
و ماکایو را از دست داد و متحمل انواع از قراردادهای تحمیل در سرزمین اصل
شد .به عبارت قرن از ضعف در برابار قادر هاای مادر غربا باه پیشااهنگ
انگلستا را برای چین رقم زد که برای چین هاا باه عناوا ساد خذات و تحقیار
شناخته شد است .این سد با انقالب کمونیست  ،1949خاتماه یافتاه و از ،1978
چین عمل گرایانه بر اخا و اقتباس فنو و تکنولوژیهای مدر از جواماع توساعه
یافته صنعت متمرکا شد و رشد چشمگیر اقتصادی را رقم زد است .رشد ثارو
مل به تدریج از زوایای مختلف بر حیا

چین تاثیر گااشته اسات ،از جملاه ایان

که منابع و ضرور های ظهور چین به مثابه یک قدر

بار

دریاای را افااایش

داد است ،به طوریکه نیاروی دریاای چاین باه عناوا بخشا از نیاروی ارتاش
آزادی بخش خلق چین ،دستخوش دگرگون شگرف شد است که مسایل مختلذ
را پیش م کشد .در پیوند با این تحوال  ،پکان قلمارو هاوای دریاای شارق را
حوز صالحیت انحصاری خود اعاله کرد اسات .در ما  ،2016پکان همچناین
ورود ناوگا امریکاا باه جایار فاایری کاراس در دریاای جناوب را تعار
حاکمیت خود خواند .در  18م  2016نیا ایاال
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ماورد

انتقاد قرارداد که هواپیمای شناسای این کشور را بر فراز دریای جنوب به صاور
ناامن و غیرفن تعقیب کرد است .پنتاگو در پاسخ به این گوناه اقاداما
اعاله کرد است که حضور ناوگا ایاال

چاین،

متحاد در حذاظات از آزادی دریاهاای

بین الملل  ،در این حوز افاایش یافته است .این اختالفا

تنها مواردی از مواضاع

دو دولت است که مسایل مختلذ را مطر م کند.
این مقاله در این بار بر این سئوال متمرکا است که چه عوامل سبب افاایش
تنش در بین ایاال

متحد و چین در حوز دریای شرق و دریاای جناوب چاین

شد است در پاسخ این فرضیه طر م شود که ظهور قادر

دریاای چاین باه

چالش برای تذوق دریای امریکا در حوز دریای شرق و دریاای جناوب تبادیل
شد و تقالی بین گسترش دریای چاین و حذاظات از تذاوق دریاای امریکاا باه
کشمکش بار
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متحد پکن را باه شاد

باه

تبدیل شد است که تنش بین دو دولت را افاایش داد اسات .در

ادامه پ

از طر نظریه ثبا

هژمونیک ،از این منظر و به روش تبیین باه بررسا

فرضیه مقاله م پردازیم.
 .1چارچوب تئوریک؛ نظریه ثبات هژمونیک
رابر

گیلپین نظریهپرداز نوواقعگرا ،نظریه ثبا

هژمونیک را برای تبیاین ظهاور و

سقو هژمو ها یا چرخههای هژمون در نظاه بینالملل مطار کارد اسات .باه
باور گیلپین دگرگون های تکنولاوژیک  ،ارتبااط و اقتصاادی در طاول زماا بار
مقیاس سازما سیاس بشر تاثیرگااشته و در نتیجه آ دولت-ملات هاا جاایگاین
امپراتوری های پیشامدر شد است و پیدایش و بقای دولتهاای ملا مادر  ،در
پیوندی وثیق با مجموعهای از عوامل و شرای تاریخ قراردارد؛ عوامل و شرایط
که مقیاس سازما سیاس بشر را از امپراتوری به دولت مدر دگرگو کرد اسات
کشورگشای را نسبت به منافع کاه در بازارهاای باینالمللا نصایب دولاتهاا
م شود ،افاایش داد است .همچنین پیوندی قوی بین ثارو

اقتصاادی و قادر

نظام شکل گرفته اسات و از آ جاا کاه ناوآوری در فناو و تکنولاوژی عامال
تعین کنند رشد اقتصادی است ،پیشاتازی در ناوآوری هاای فنا و تکنولاوژیک ،
نقش تعیینکنند در رشد اقتصادی دولتها دارد .از طرفا برتاری تکنولاوژیک ،
دولتهای پیشرو را قادر به تولید پیچید ترین اباارهاای جناگ ما کناد (

Gilpin,

.)1983: 67-73

بر این اساس ،رشد شتابا در فنو و نوآوریهای تکنولوژیک در طول قار
نوزدهم ،انگلستا را به رقابت پایرترین اقتصااد تبادیل کارد؛ در نتیجاه انگلساتا
منافع خود را در گسترش تجار

آزاد جهان یافت .از طرف پیشااهنگ در فناو

و نوآوری های تکنولوژیک سبب شد بود کاه انگلساتا قاویتارین ساال هاای
نظام را تولید و با توسل به قدر

نظام  ،جواماع پیراماون از جملاه امپراتاوری

کهن چین را که در برابر پیوستن به بازار بینالملل مقاومت ما کارد را نااگایر از
پایرش هاینه های سیاس  ،اقتصادی و اجتماع ورود به بازار بینالمللا کناد کاه
رقااابت تاارین اقتصاااد را در آ بریتانیااا داشاات و در نتیجااه بیشااترین منااافع را در
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و در جها دولتهای مدر رشد بازار بینالملل و تحوال

تکنولاوژیک  ،هایناه
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گسترش تجار

بین الملل داشت .گیلپین بار ایان بااور اسات کاه جاوامع کاه

برخالف انگلستا در پیرامو تمد مدر واقع شد اناد ،در درجاه نخسات رشاد
آنها تابع از نرخ اقتباس در فنو و تکنولوژی از مرکا تمد است .بر این اسااس،
ایاال

متحد با اخا و اقتباس فنو و تکنولوژی مدر از مرکاا تماد  ،تاا پایاا

جنگ جهان دوه باه عناوا دولتا دارای رقابات پاایرترین اقتصااد و از طرفا
پیچید ترین فنو و اباار جنگ ،به عنوا هژمو در نظاه بینالمللا پدیادار شاد
است ( .)Gilpin, 1984: 289-294براساس نظریاه ثباا
ایاال

هژمونیاک گیلپاین ،هژماون

متحد رهین منت پیشاهنگ در رشد اقتصادی در بلندمد

است که خاود

در آغاز تابع از نرخ اقتباس فنو و تکنولوژی از توسعه یافتهترین جوامع اروپای
و در رأس آ انگلستا بود است و تذوق ایاال

متحد در عرصه بینالمللا نیاا

پیامد پیشتازی این دولت در رشد اقتصادی در بلندمد

بود است .اما گیلپاین بار

این باور است که در طول زما هژمو مسل پیشااهنگ در رشاد اقتصاادی را از
دست م دهد و پیش گرفتن نرخ رشد دیگر دولتها در بلندمد  ،سبب م شاود
که توزیع منابع مادی قدر

رفته رفته به هاینه هژماو مسال و باه نذاع هژماو

نوظهور بازتوزیع شود کاه در پا آ هژماو نوظهاور هماا گوناه کاه بار ساهم
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نسب اش از منابع ثرو

و قدر

چالش م کشد و کشمکش بار

جها افاود م شود ،تذوق هژمو مسل را باه
آغاز م شود که احتماال به جنگ هژمونیاک و

جایگاین هژمو نوظهور م انجامد ( ،)Gilpin, 1983از این منظر ،پیشااهنگ چاین
در رشد شتابا اقتصادی در طول چهل سال گاشته که تابع از نرخ اقتباس فناو
و تکنولوژی مدر از ایاال

متحد و دیگر توسعه یافتهترین جوامع صانعت باود

است ،منافع و توا چین را برای به چاالش کشاید ایااال

است .در ادامه از این منظر به چالش دریای چین برای تذوق ایاال
دریای شرق و غرب و پاسخ ایاال
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متحاد در دو

متحد بدا م پردازیم.

 .2چین از ثروت به قدرت دریایی
رشد چشمگیر اقتصادی چین باا اجرایا شاد پیشانهادا
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متحاد افااایش داد

تصاویب شاد دناگ

شیایوپینگ در سومین مجماع از یاازدهمین کمیتاه مرکاای حااب کمونیسات در

دسامبر  ،1978آغااز شاد .در نتیجاه رفاورههاای اقتصاادی ،از  1979الا ،2018
میانگین نرخ رشد اقتصادی چین  9/5درصد بود است که سریعترین رشد باا دواه
یک اقتصاد بار

در تاریخ مدر محسوب م شود که در نتیجه آ هر  8سال یک

بار میاا تولید ناخالص داخلا ایان دولات دو برابار شاد اسات .ایان بالنادگ
اقتصادی در زمینههای مختلف آثار قابل مالحظهای داشته است؛ از جمله در زمیناه
اشتغال در طول چهل سال گاشته در چین  800میلیاو شاغل ایجااد شاد اسات
( ،)Morrison, 2018: 2یا در زمینه کاهش فقر نرخ فقر از  84درصد جمعیات کشاور
در سال  ،1981به  16درصد در سال  ،2005کااهش یافتاه اسات (

United Nations,

 .)2010تولید ناخالص داخل چین در سال  ،2016معادل یاازد تریلیاو و صاد و
نو دونه میلیارد دالر بود است که سبب شد اسات ساهم چاین از مجماوع تولیاد
 2016افاایش یابد و صادرا

چاین در ساال  2017باه دو تریلیاو و دویسات و

هذتاد و دو میلیارد دالر افاایش یافته و چین به بار تارین شاریک تجااری بارای
قریب به اتذاق دولتهای حوز اقیانوس آراه تبادیل شاود

( International Monetary

.)Fund, 2018
نمودار شماره  .1نرخ رشد اقتصادی چین ام  1979تا پایان ۲۰17
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ناخالص جها  ،از کمتر از  2درصد در سال  ،1990به بیش از  18درصاد در ساال

(Source: )Morrison, 2018: 6
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این ارقاه تنها مواردی از شاخصهای رشد چین را نشاا ما دهاد؛ باه طاورکل
ثرو

اقتصادی چین به شیو ای که در تاریخ اقتصاادهای باار

ب سابقه است ،در حال افاایش است و هما گونه که ثرو

در عصار مادر

اقتصاادی مناابع ماال

چین را افاایش م دهد ،بودجه نظامیش نیا از چهارد و شش دهم میلیارد دالر در
سال  ،2000به بیش از  173میلیارد دالر در سال  2018افاایش یافته است و نیروی
نظام چین نیا وارد روندی از مدرنیااسیو شد است .در این میا افاایش مناابع
باار

و گسترش منافع ،بر رغبت چین برای تبدیل شد به یاک قادر

دریاای

افاود است؛ به طوری که قاوای دریاای چاین در زمیناه هاای مختلاف اهاداف،
ماموریتها ،استراتژی و تسلیحا

و فن آوری و فنو سازمان جناگ ،دساتخوش

تحول شگرف شد است .براین اساس اساتراتژی و قابلیاتهاای نظاام دریاای
چین از دفاع از سواحل نادیاک تاا عماق  300کیلاومتری آبهاای پیراماون  ،باه
استراتژی و قابلیت های نظام دفاع از دریاهای نادیک و سپ

استراتژی و قابلیت

دفاع از دریاهای دور گسترش یافته است که در پ آ چین در صدد کسب انواع
از سال های است که نیروی دریای این دولت را قادر کند تاا بتواناد باه نیرویا
موثر برای دفاع از پهنه وسیع از آب ،از سواحل تا فراسوی دومین زنجیر جاایار
فصلنامه روابط خارجی  سال دهم  شماره اول  بهار 1397

دوردست در اقیانوس آراه تبدیل شود که شاامل گساتر وسایع از آب از شامال
شرق اقیانوس آراه تا غرب اقیانوس هند است (.)Kim, 2018: 67
ایجاد اولین پایگا نیروی دریای چین در جیبوت و توافق باا پاکساتا بارای
ایجاد پایگا دریای جیوان در بطن این تحول قابال درک اسات .نیاروی دریاای
چین بیش از  300رزمناو ،زیردریای  ،کشت های جنگا دوزیسات و گشاتهاای
دریای مجها به موشک دارد .همچنین رفورههای ساختاری و مدرنیااسیو نظاام
این بخش از نیروی نظام چین رشدی شتابا دارد ،بارای نموناه در ساال ،2014
نیروی دریای چین  60کشت جنگ سذارش داد اسات و در ساال  2015نیاا دو
زیردریای هسته ای ،چهار زیردریای هستهای مجها به موشکهاای بالساتیک16 ،
زیردریای مهااجم دیالا  9 ،نابودکنناد  20 ،رزمنااو 25 ،کشات دوزیسات و 38
گشت دریای مجها به موشک تحویل گرفته است .عالو بر این ،پ
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از عملیاات

شااد ناااو هواپیمااابر لیایونینااگ در  ،2012در  ،2017چااین ساااخت اول این ناااو
هواپیمابر بوم را تکمیل کرد است که سنگ بنای برای قدر
قوار یک قدر

بار

دریاای چاین در

دریای در مقیااس جهاان اسات ( .)Maurer, 2018: 187باه

طورکل چین در حال پیمود مسیری است که همه قدر هاای باار
بریتانیای کبیر و ایاال

متحد به ترتیب در قر نوزدهم و قار بیساتم ،در عصار

مدر پیمود اند؛ یعن رشد شتابا و با دواه اقتصادی ،سپ
فاایند نسبت از ثرو

از جملاه

ترجمه تادریج اماا

اقتصادی به قدر

دریای  ،در نتیجه چاین از یاک قادر

قار ای در حال تبدیل شد به یک قدر

دریای است که پیامدهای امنیتا

برای دیگر قدر های بار
ادامه به چالش قدر

و کوچاک دریاای در حاوز اقیاانوس آراه دارد .در

نوظهور دریای چین برای تذوق دریاای ایااال

متحاد باه

دریای قر در قلمروهای دریای دریای شارق و جناوب

چین پرداخته م شود.
 .2-1قدرتیابی چین و مناقشات دریای شرقی و دریای جنوبی چین

چین در حوز دریای دریای جنوب با دولتهای ویتناه ،فیلیپین ،مالای و برونئا
بر سر حاکمیت دریای اختالفا
دارای اختالفا

ارض دارد .در دریای شرق نیا چاین باا ژاپان

ارض است .دریای جنوب سه میلیو و پانصد هاار کیلومتر مربع

وسعت دارد .این دریا سرشار از منابع مواد معادن اسات و بارآورد ما شاود کاه
مخایر نذت و گاز آ به ترتیب  7میلیارد بشکه و  266میلیارد مترمکعب باشاد .در
زمینه تجار

دریای نیا این دریا اهمیت باالی برای تجار

بینالمللا دارد ،باه

طوریکه در طول سال  ،2015بیش از  5تریلیو دالر کاال از طریق این دریا جابهجا
شد است .در دریای جنوب عمد مناقشا

مرزی حول جاایر اسپراتل و پاراسل

در جریا است .جاایر اساپراتل متشاکل از زنجیار ای از بایش از هااار جایار
کوچک و تپه دریای است که در مساحت کمتر از  5کیلومتر مربع واقاع شاد اناد.
چین ،ویتناه ،فیلیپین و مالای نسبت به قلمروهای از آب شاامل جاایار اساپراتل
ادعای مالکیت دارند و تا پایاا  ،2015بایش از نیما از ایان جاایار توسا ایان
دولتها اشغال شد است .جاایر پاراسل در وساعت کمتار از  8کیلاومتر مرباع از

پاسخ امریکا به قدرتیابی دریایی چین در دریای شرقی و دریای جنوبی  سجاد بهرامی مقدم

مثابه بار ترین قدر

بار
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آبهای دریای جنوب واقع شد اند و چین و ویتناه بر سر قلمروهای دریاای کاه
در برگیرند این جاایر نیا هست باا یکادیگر اخاتالف دارناد .در دریاای شارق ،
جاایر سنکاکو/دیایویو در مرکا اختالفا

قلمروی چین و ژاپن قرارگرفتاه اسات.

این جاایر شامل پنج جایر و سه صخر دریای است که در سال  ،2012ژاپن سه
جایر از آنها را در ظاهر از مالک شخص شا که یک تبعه ژاپن است ،خریاداری
کرد است .این جاایر نیا به خاطر مااهیگیری ،مناابع نذات و گااز دارای اهمیات
اقتصادی م باشند (.)Bautista, 2016: 14
چین مدع است که تا پیش از آغاز سد تحقیر ،حوز وسیع دریای جنوب و
جاایر آ برای چندین هاارسال جاو قلمرواش بود است و شواهدی ارایه م کند
که جاایر دریای جنوب پیش از قر هجدهم و برای ساد هاای متاوال باهعناوا
قلمرو چین مورد استذاد فعالیتهای ماهیگری قرار م گرفته اسات .چاین مادع
است که اعمال حاکمیتش بر جاایر اسپراتل دسات کام از دور سلساله یاوآ در
 1271ال  1368برم گردد .سپ

جاایر اساپراتل و همچناین جاایار هایناا در

دور سلسله چینگ در  1644ال  ،1911جاو استا گواندونگ بود است .در قر
بیستم که به تاریخ معاصر نادیکتر است ،چاین مادع اسات کاه حااکمیتش بار
فصلنامه روابط خارجی  سال دهم  شماره اول  بهار 1397

جاایر دریای جنوب در اسنادی بینالملل از طرف امریکا و دیگر اعضاای جامعاه
بینالملل شناسای شد است .از جملاه اعالمیاه قااهر در  27ناوامبر  ،1943کاه
اعالمیهای مشترک بین جمهوری چین ،امریکاا و انگلساتا در خصاوص تعهادی
مشترک برای بیرو راند ژاپن از جاایر و اراض ای بود که پ

از جناگ جهاان

اول اشغال کرد باود .همچناین اعالمیاه پوتساداه در  26ژوالی  ،1945و معاهاد
صلح فرانسیسکو در  8سپتامبر  1951که بین  48دولت و ژاپان امضاا شاد .در 29
سپتامبر  1972نیا توافق بین پکن و توکیو امضا شاد کاه تصادیق ما کارد کلیاه
قلمروهای صخر ای چین در دریاها باید دوبار احیا شوند (.)Fels, 2016: 7-15
این موارد از جمله بسترهای حقاوق اسات کاه چاین ساع دارد گساترش
قدر

و سلطه دریای خود را در این منازعا

بر طبق آنها مشروعیت بخشاد .دو

تحول مهم کشف نذت و گااز در دریاای جناوب در دهاه  1970و ساپ
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توافاق

اعضای سازما ملل متحد در مورد کنوانسیو بینالملل حقاوق دریاهاا در ،1982
ولع چین و دیگر دولتهاای مینذاع را بارای گساترش حاکمیتشاا در آبهاای
دریای جنوب و دریای شرق افاایش داد .عالو بر آ حوز اقیانوس آراه در حاال
تبدیل شد به مرکا ثقل تجار

دریای است و این تحول بار اهمیات مسایرهای

بازرگان دریای دریای جنوب و شرق چین افاود است .کنوانسیو باینالمللا
حقوق دریاها در  ،1982قوانین مقرر داشت که بر طبق آ دولتهای سااحل  ،تاا
دوازد مایل در دریاهای آزاد بهعنوا قلمرو سرزمین پیشروی کارد و  200مایال
نیا از خ ساحل در عمق دریاها بهعنوا منطقه انحصاری اقتصاادی دولاتهاای
ساحل ترسیم شد .ایان مقاررا

باینالمللا  ،وضاعیت دریاای جناوب چاین را

پیچید تر کرد (.)Till, 2015: 56
ادعاهای ارض شا را در دریای جنوب چین به قلمرو بیشتری گسترش دادناد .در
دریای شرق نیا بر طبق این کنوانسیو  ،ژاپن خود را برای توسعه حاوز دریاای
خود محق یافت .از طرف چین بر یک قاعد قدیم تحت عناوا

Nine-Dash Cine

نیا اصرار دارد که براساس آ چین توسعه قلمرو دریای خود را مشروع ما داناد،
این قاعد با قواعد مقرر در کنوانسیو بینالملل حقوق دریاهاا انطبااق نادارد .در
نتیجه مناقشا

ارض در دریاای جناوب و دریاای شارق چاین پیچیادگ هاای

حقوق یافته است که در پیوند با پیچیدگ های ناشا از مناافع ملا دولاتهاای
مینذع ،حلوفصل مسالمت آمیا این مناقشا

را بسیار دشاوار کارد اسات .چاین

براساس زمینههای تاریخ نسبت به بخش وسیع از قلمرو دریای دریای جناوب
شامل جاایر اسپراتل و جاایار پاراسال ادعاای ارضا دارد .از طرفا در دریاای
شرق نیا چاین قلمارو وسایع از دریاا را شاامل جاایار سانکاکو/دیایویو جااو
حاکمیت ملا خاود ما خواناد در حالیکاه ژاپان خاود را براسااس کنوانسایو
بینالملل حقوق دریاها محق به ادار این جاایر خال از ساکنه و بهار بارداری از
مخایر نذت و گاز و ماهیگیری و دیگر منافع آنها تلق م کند .در دریاای جناوب ،

پاسخ امریکا به قدرتیابی دریایی چین در دریای شرقی و دریای جنوبی  سجاد بهرامی مقدم

براساس کنوانسایو  1982حقاوق دریاهاا ،فیلیپاین ،ویتنااه ،ماالای و چاین

ویتناه مدع ترین دولت در خصاوص قلمارو دریاای خاود علیاه چاین اسات و
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براساس منطقه انحصاری اقتصادی  200ماایل و فاال

قاار جاایار اساپراتل و

پاراسل را در قلمرو دریاای خاود ما داناد .در ساال  1947نیاا ویتنااه باه زد و
خوردهای مسلحانه با پکن بر سر این جاایر پرداخات .در ساال  ،1988چاین ساه
وسیله دریای ویتناه را که قصد ورود به جایر صخر ای ژوهانساو در اساپراتل
را داشتند غرق کرد و ط بار ترین زد و خورد مسلحانه بر سر این جاایر ،هذتاد
و چهار نیروی نظام ویتناه را کشت .این جدیترین برخورد نظام در مناقشاا
دریای جنوب بود است (.)Lanteigne, 2016: 98
فیلیپین نیا بر طبق حقوق منطقه انحصاری اقتصادی و فال

قاار نسابت باه

جاایر اسپراتل و پاراسل مدع است .در  ،1994تنش بین چین و فیلیپاین در ایان
بار به اوج رسید ،در آ سال چین جایر می

چیف ریف اسپراتل را که فیلیپین

در مالکیت خود م دانست ،اشغال کرد .عمد اخاتالف فیلیپاین باا چاین بار سار
بهر برداری از منابع قلمروی از دریای جنوب تا جاایار مااکور اسات .از ماارس
 ،2011باردیگر تنش در بین دو دولت افاایش یافته و فیلیپین بهعنوا اولین دولات
در اوایل  ،2013علیه چین به داوری بینالملل شاکایت بارد اسات

(2016

.)Wei,

مالای نیا نسبت به برخ از جاایر در جناوب اساپراتل مادع اسات و از ساال
فصلنامه روابط خارجی  سال دهم  شماره اول  بهار 1397

 ، 2009پنج جایر کوچک را در این حوز به اشغال خود درآورد اسات .پایش از
آ در سال  ،1991مالای در جایر اسلوالو یک باند فرودگا ایجاد کارد کاه از آ
برای ترویج فعالیتهای توریست بهر برداری نمود است .در سال  ،2009مالای با
پیوستن به کمیسیون مشترک با ویتناه میل کنوانسیو بینالملل حقاوق دریاهاای
 ،1982ادعاهای دریای خود را مشخص کرد .مالای نسبت به چین مواضاع کمتار
مقابله جویانهای داشته است (.)Lanteigne, 2016: 104
برونئ تا پایاا  ، 2015هیچگوناه شاکایت رسام را علیاه چاین یاا دیگار
دولتهای مجاور در خصوص دریای جنوب مطر نکرد است .اما این کشور نیا
نسبت به تپاههاا ی دریاای بناک و لاویاا در جناوب اساپراتل  ،براسااس منطقاه
انحصااری اقتصااادی و فاال

قااار خااود ادعاای تملااک دارد کاه ادعاهااایش بااا

قلمروهای مورد ادعای چین ،مالای ،ویتناه و فیلیپین تعار
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دارد .اماا برونئا باه

خاطر ضعف و آسیبپایریهای شادید ژیوپاولیتیک کاه دارد ،تااکنو از اشاغال
بخشهای از این جاایر اجتناب کرد است .عاالو بار ایان دولاتهاا تاایوا نیاا
ادعاهای ارض هم در دریای جنوب و هم در دریای شرق دارد ،اماا از آنجاا کاه
تایپه فاقد شناسای حقوق گسترد بینالملل به عنوا یک دولات مساتقل اسات،
چین اختالفا

تایوا با همسایگا را در واقع اختالفا

مسئول حذاظت از منافع تایوا در مناقشا

پکن ما داناد و خاود را

با همسایگا به مثابه جایا از خااک

خود قلمداد م نماید .فراتر از آ  ،هما طور که توسعه طلب دریای چین مناتج از
رشد اقتصادی و مدرنیااسیو نظام بهویژ در عرصاه دریاای افااایش ما یاباد،
شمار دولتهای درگیر در مناقشا

دریای جنوب و دریای شارق چاین افااایش

م یابند  .بر این اساس ،اندونای نیا به جماع مادعیا دریاای جناوب علیاه چاین
به منطقه انحصاری اقتصادی خود در سال  ،2015مواضعش را علیاه توساعهطلبا
دریای چین تقویت کرد است.
این مناقشا
گاز طبیع  ،شیال

ظاهرا بر سر منافع اقتصادی ناش از مخایر مواد معدن  ،نذات و
و تجار

دریای است که رونق و شکوفای اقتصاادی شاتابا

حوز اقیانوس آراه اهمیت روز افاون بادا بخشاید اسات .اماا ایان مناقشاا ،
مناقشات ژیوپولیتیک بر سر بس حوز قدر

و نذوم دریای نیا هستند .بر همین

اساس ،عالو بر دولتهای که به طور مستقیم درگیر ادعاهاای دریاای در دریاای
جنوب و شرق هستند ،دیگر دولتهای حوز وسیع جنوب شرق آسایا ،جناوب
پاسیذیک و حوز اقیانوس هند و البته ایاال

متحد به مثابه حاافظ نظام منطقاهای

وارد کشمکشهای ژیوپولیتک در مناقشا

دریای علیه چین شد اند کاه در ایان

میا امریکا در پیوند با دولتهای منطقه نقش محوری علیه افاایش قدر

و نذاوم

دریای چین تقبل کرد است که در ادامه به تبیین آ پرداخته خواهد شد.
 .2-2گسترش چین در دریای شرقی و دریای جنوبی

به رغم سیاست حسن همجواری ،دیپلماس صالحجویاناه پیراماون و را دریاای
ابریشم ،مواضع پکن در مناقشا

دریای  ،سبب ترس همسایگا جناوب و شارق
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پیوسته است .این دولت پ

از مناقشهای بر سر ورود قایقهاای مااهیگری چینا
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شد است .در نوامبر  ،2013چین اعال کرد که آسما منطقه انحصاری اقتصادیش
که تا جاایر مورد مناقشه با ژاپن گسترش یافته است را جاو قلمرو حاکمیت خاود
م داند و هواپیماها بر ای عبور بایاد باا چاین همااهنگ نمایناد .ایان ادعاهاا باه
مناقشا

دریای چین با ژاپن عمق داد است .پکن همچنین سه قایق گشتزن را

در سال  ،2014تا فاصله  50مایل سواحل مالای گسیل داشات و ساع کارد کاه
فیلیپین ها را به ترک جایر توماس وادار کند و در قلمروهاای ماورد اخاتالف باا
ویتناه نیا به فعالیت در زمینه کاوش و استخراج نذت مشغول شد است .در دیگار
نقاط که مورد مناقشه با همسایگا است ،چین اقداه به ایجاد جاایر مصانوع در
دریای جنوب کرد است (.)Lanteigne, 2016: 114
در واقع مسئله تایوا اولویت مأموریتهای ارتش چین باود اسات (بنگریاد
به شیایوپینگ .)1984 ،اما به طور روز افاونا دفااع از قلمروهاای دریاای ماورد
ادعا ،به مسئلهای حیات برای چین تبدیل م شود .تا جاای کاه مناقشاا

دریاای

شرق و دریای جنوب هماکنو به محرک نیرومند برای نوساازی نیاروی دریاای
ارتش آزادیبخش خلق مبدل شد است .شاواهد عینا نشاا ما دهاد کاه تولیاد
انواع از رادارهای پیچید و سیستمهای ارتباط موثرتر ،دفاع هوای بهتر ،ارتقاای
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بیشتر انواع از موشکهای ضدکشت کروز و در مجموع آمادگ نیاروی دریاای
برای عملیا

در مقیاس وسیعتر به طور مستقیم متأثر از مناقشا

دریای شرق و

جنوب است .برای نمونه ارتش از مارس  ،2013چهار کشت جیانگ شا  ،الناهاو،
یولیا و هانگشوی را وارد آبهای دریای جنوب کرد است .در نوامبر  2013نیاا
لیایونینگ ،ناو هواپیمابر چین در ماموریت  37روز از بندر کوینگ دایو به آبهای
دریای جنوب گسیل داشته شد .در حالیکه مسلح به دست کم موشکهاای دفااع
شن یانگ و ش جیازونگ و موشکهای تهاجم یا تای و وی فانگ شد باود.
گسیل لیایونینگ پیام سمبلیک مبن بر این که نیروی دریاای ارتاش آزادیابخش
خلق ،قابلیتها و تعهاداتش را باه دفااع از پیراماو وسایع دریاای تاا سار حاد
قلمروهای مورد ادعا در دریای جنوب و شارق بسا داد اسات ،داشات .چاین
محتمال از ارسال چنین پیاههای  ،اهداف بازدارندگ و تدافع را دنبال م کند ،اماا
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متحد نیات توسعهطلبانه در پ

همسایگا و ایاال

نمایش قدر

نظاام چاین

دریافاات ماا کننااد .ایاان مااوارد برخاا از برجسااتهتاارین اقاادامات اساات کااه
تجدیاادنظرطلب چااین در دریااای شاارق و جنااوب را آشااکار ماا سااازد .ایاان
تجدیدنظرطلب دریای فراتر از پیامدهای که برای منافع مستقیم دیگار مادعیا در
دریای شرق و جنوب دارد ،حساسیت ایاال

متحد را برانگیخته اسات (

Garlick,

.)2016: 2
ایاال

متحد پا

از جناگ جهاان دوه ،تسال منطقاهای بار پاسایذیک را

پ گیری کرد است .در این راستا فرمانده پاسایذیک چناین هادف را باا حذاظ
توانای تذوق دریای  ،هوای و در مقیاس کوچکتری نیروی زمینا در ایان منطقاه
دنبال کرد است .در واقع بن مایه موضع برتر ایاال

متحاد در ایان منطقاه بارای

نیروی زبد و مجها زمین بود است .اما رفته رفته از میانه دهه  ،1990چین مناتج
از افاایش ثرو

اقتصادیش مدرنیااسیو نظام تدریج اما فاایند ای را در پایش

گرفته است .بر این اسااس ،ارتاش چاین قابلیاتهاای نظاام خاود را در زمیناه
زیردریای ها ،تجهیاا

مینگااری دریای  ،تجهیاا زیردریاای هاا و جنگناد هاا و

بمب افکنها به موشکها و بمبهای ضدکشت و ضادزیردریای و قابلیاتهاای
موشک برای موشکبارا پایگا های نظام امریکا در منطقه و ساال هاای انهاداه
ناوگااا هااا و رزمناوهااای دری اای را بااه ط اور فااینااد ای گسااترش داد اساات
(.)Lanteigne, 2016: 112
قابلیتهای ضددسترس به طور روزافاون در ترکیب با دیگار قابلیاتهاای
نظام  ،ارتش چین را قادر م کند که تاثیرگااری بازدارندگ نیروی نظام امریکاا
را در مقیاس آبهای پیرامون جنوب چین کااهش داد اسات .در نتیجاه امریکاا
ضرور

بازموازنه چاین در دریاای شارق و دریاای جناوب را در همکااری باا

متحدین و شرکای منقطه ای خود به مثابه جاوی از راهبرد کال بازموازنه آسایا در
پیش گرفته است که در ادامه بدا م پردازیم.

پاسخ امریکا به قدرتیابی دریایی چین در دریای شرقی و دریای جنوبی  سجاد بهرامی مقدم

بیش از نیم قر  ،تذوق نظام دریای و در پیوند با آ هوای و در مقیاس کوچک
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 .٣امریکا و بازموازنه چین در دریای شرقی و دریای جنوبی
 .٣-1افزایش فشارهای سیاسی دیپلماتیک بر چین

ایاال

متحد در پاسخ به تالشهای چین برای بس حاوز اعماال حااکمیتش در

دریای شرق و دریای جنوب  ،فشارهای سیاس و دیپلماتیک را علیه چین افاایش
داد است .در این راستا در موضعگیریهای کااخ ساذید باهویاژ در دوماین دور
ریاست جمهوری اوباما عمالً تقالی سیاس دیپلماتیاک علیاه پیشاروی پکان در
دریاهای پیرامون در جریا است .در این راستا در ژوالی  ،2010هیالری کلینتاو
در نشست سالیانه آسه آ مواضع ایاال

متحد را در خصاوص مناقشاا

دریاای

جنوب چین ،اینگونه مطر کرد که حذظ آزادی کشتیران و دریانوردی ،دسترسا
به مسیرهای دریای آسیا ،احتراه به حقوق بینالملل ،ترغیب پروسههای دیپلماتیک
و هماهنگ طرفهای اختالف برای حلوفصل مسالمتآمیا اختالفاا  ،مطاابق باا
حقوق بینالملل  ،رهیافت امریکا به مناقشا

دریای جناوب چاین اسات .پا

از

آنکه پکن در نوامبر  ،2013فضای هوای منطقه انحصاری اقتصادی ماورد ادعاا در
دریای شرق را به عنوا محدود تحت حاکمیت خود اعاله کرد ،ایااال

متحاد
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اعاله کرد که این منطقه انحصاری را شناسای نم کند و اقاداه چاین را مغاایر باا
قوانین بینالملل م داند .جا کری ،وزیر امورخارجه امریکا به سرعت نسابت باه
این اقداه چین واکنش نشا داد و هشدار داد که چین از اقداما

یکجانبه در دیگر

جاهای منطقه به ویژ در دریای جنوب نیا پرهیا کند .در  30نوامبر  ،2013پنتاگو
گاارش داد که به خلبانا فرما داد است که هنگاه عبور از آسما دریای شارق
چین ،کلیه مقررا
دریا با مقررا
ایاال

بینالملل را رعایت کنند و تبعیت از فرما چین را بر فراز این

بین الملل آزادی پرواز مغایر خواند .سپ

بمبافکانهاای ب 52

متحد پروازها را بر فراز دریای شرق از جمله جاایر مورد مناقشه با ژاپان

مطابق برنامههای گاشته ادامه دادند و در پ آ هواپیماهای ژاپنا و کار جناوب
نیا مبادر

به عبور بر فراز دریای شرق کردند (.)Hughes, 2013: 369

مدیر امور آسیای شورای امنیت مل امریکاا نیاا امعاا داشات کاه ایااال
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متحد اعال یک منطقه انحصاری پرواز دیگری را از سوی چین ،باه عناوا یاک

تحول ب ثبا

کنند و تحریکآمیا مورد بررس قرارخواهد داد که م تواند سابب

تغییر در حضور نظام و نمایا شد بیشتر ماا در منطقاه شاود .ساپ

در فوریاه

دستیار وزیر امورخارجه در امور آسیا ،چین را فراخواند که به روشن تصدیق کناد
که اختالفا

دریای را منطبق با حقوق باینالمللا حالوفصال خواهاد کارد .او

همچنین دولتهای می نذع را از تهدید به توسل به زور در ادعاهای ارض برحار
داشت و چین را به خاطر ایجاد محدودیت در دسترس آزاد باه تپاههاای دریاای
اسکابور  ،فشار بر فیلیپین از طریق حضاور طاوالن نظاام در جایار تومااس
شوال ،کاوش مناابع معادن در آبهاای ماورد مناقشاه ،تغییار قواعاد مااهیگیری
بهگونهای که آبهای مورد اختالف را پوشش داد است ،مورد انتقااد قارارداد .در
ژوین  2013نیا کنگر ایااال

متحاد در جلساهای در خصاوص روابا چاین و

دریای جنوب و دریای شرق را برجسته کارد و ماورد انتقااد قارارداد .در آوریال
 2016نیا باراک اوباماا در ساخنران خاود در ویتنااه اظهاار کارد کاه امریکاا در
مناقشا

کنون دربار دریای چین جنوب یک مدع نیست ،اما ما در حذظ اصول

و قوانین کلیدی همچو آزادی دریانوردی در کنار شرکایما م ایستیم .وی اداماه
داد که کشورها مستقل هستند و مهم نیست که چقدر کوچک یا بار
در هر صور

باشند .بایاد

به تمامیت ارض آ ها احتراه گااشته شود .کشورهای بارگتر نبایاد

برای کشورهای کوچکتر قلدری کنند و مناقشا

باید به صاور

صالحآمیاا حال

شود .این در حال است که ماهیگرا ویتنام در بهار  ،2016بارها اعاله کارد اناد
که مرتباً توس کشت های که پارچم چاین را باه همارا دارناد محاصار شاد و
نیروهای موجود در این کشت ها آنها را مورد ضرب و شتم قرارداد و تجهیااتشا
را ربود اند (.)Furuoka atal, 2016: 138
امریکا همچنین سع کرد است که دولتهای دارای اختالف دریای با چاین
را در یک جبهه واحد سیاس در کنار هم متحد کند .بر هماین اسااس در نشسات
آسهآ در  2014با حمایات امریکاا ،ویتنااه ،فیلیپاین و ماالای توافاق کردناد کاه
هماهنگ بیشتری در خصوص مناقشا

پاسخ امریکا به قدرتیابی دریایی چین در دریای شرقی و دریای جنوبی  سجاد بهرامی مقدم

امریکا تالشهای فاایند چین را برای وادار کرد دیگرا به پایرش ادعاهایش در

دریای شاا باا چاین باه عمال آوردناد.
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امریکا همچناین در پشاتبان سیاسا از طارفهاای چاین در ایان مناقشاا  ،در
دستورکارها و یا در حاشیه اجالسیههای منطقهای آساه آ  ،اپاک و مجماع آسایای
شرق و همچنین نشستهای دوجانبه در منطقاه مواضاع را گنجاناد اسات کاه
فشارهای سیاس را بر چین افاایش داد است.
 .٣-2افزایش فشارها با توسل به هنجارهای حقوقی بینالمللی بر چین

ایاال

یکجانباه چاین باا

متحد همچنین مبارز ای را برای باالبرد هاینه اقداما

استذاد از هنجارهای بین الملل حقوق در پیش گرفته است .در این راستا هنگاام
که فیلیپین در  30ماارس  ، 2014یاک یادداشات باه دیاوا الهاه فرساتاد و میال
کنوانسیو حقوق دریاها  ،1982در خصوص مناقشا

دریاای علیاه چاین طار

دعوی کرد ،اوباما قویاً از تصمیم فیلیپین برای حلوفصال اختالفااتش باا چاین از
طریق داوری بین الملل و میل کنوانسیو بینالملل حقوق دریاها پشاتیبان کارد.
خارجه امریکا نیا از همه دولتها خواسات کاه باه حقاوق هار دولتا از

وزار

جمله فیلیپین برای حلوفصل اختالفااتش از طریاق مقارار
بگاارند .سپ

وزار

باینالمللا احتاراه

امورخارجه ابراز امیدواری کرد که این پروناد باه قطعیات
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بیشتر حقوق بینالملل دریاها کمک کند (.)Jenner ed, 2016: 123
سپ

یک ما پ

از آ در کنذرانس مشاترک باا ریای جمهاوری فیلیپاین،

باراک اوباما اعاله کرد که از تصمیم فیلیپین برای جستوجوی داوری باینالمللا
در اختالفا

دریای جنوب حمایت م کند .این درحال است که چین حضاور در

نهادهای حقوق بین الملل در خصوص مناقشا

دریای شرق و دریای جنوب را

قویاً رد کرد است و در مورد طر دعوی فیلیپین نیا قویاً اعاله کرد است کاه در
الهه حاضر نخواهد شد ،بلکه اختالفا

طرفین باید از طریق گذتوگوی دوجانباه

حلوفصل شود که به وضو در چنین گذتوگوهای مواضع باه مراتاب قاویتار
پکن آشکار است .رسانههای رسم چین همچنین امریکا را متهم م کنند که ماانع
از حل وفصل دوجانبه اختالفا

در دریای جنوب م شود .این درحال اسات کاه

چین ساخت جاایار مصانوع بار روی صاخر هاای مرجاان در مجماعالجاایار

148
ag
e

اسپراتل را در دریای جنوب آغاز کرد است (.)Lanteigne, 2016: 110

احداث باند فرود هواپیما و دیگر تاسیسا
چین با فیلیپین گرچه اعترا

در اطاراف جاایار ماورد مناقشاه

مانیل را در پ داشت ،اما چین هرگونه ساختوساز

در محدود ارض کشورش را حق قانون خود دانساته و اعااله کارد اسات کاه
جاایر مصنوع که این کشاور در حاال سااخت آ اسات ،در نهایات باه عناوا
پایگا های برای کاهش بالیای طبیع  ،تحقیقا

علما و ایمنا نااوبری دریاای

استذاد خواهد شد.
از اوایل  ،2015امریکا دیگر مدعیا در دریای جنوب را ترغیب کارد اسات
که از مکانیاههای حقوق میل کنوانسیو بینالملل حقوق دریاها برای حلوفصل
اختالفاتشا استذاد کنند .در این راستا در آوریل  ،2014ریی

جمهوری امریکا و

نخست وزیر مالای یک بیانیه مشترک صادر کردند و در آ بر اهمیت حالوفصال
همچنین هر دو رهبر هشدار دادند که حلوفصال ایان اختالفاا

بایاد مطاابق باا

اصول شناسای شد حقوق بینالملل شامل کنوانسیو بینالملل حقوق دریاهاای
 1982باشد (.)Heath, 2016
در بیانیااه مشااترک کااه وزرای دفاااع اسااترالیا ،ژاپاان و امریکااا در حاشاایه
گذت وگوهای شانگری-ال در خصوص اختالفا

دریاای شارق و جناوب چاین

صادر کردند نیا تاکید شد بود که ادعاهای دریای باید منطبق بر حقوق بینالملل
شامل کنوانسیو  1982باشد و همه باید حمایات از مادعیا در دریاای شارق و
جنوب را برای جست وجوی حل وفصل ایان اختالفاا

از طریاق مکانیسامهاای

حقوق شامل داوری بین الملل تصدیق کنند .درنشست گرو  7کشور صانعت در
بروکسل نیا به ابتکار امریکا در اوایل ژوین  ،2014به آزادی دریانوردی و نااوبری
دریای تاکید کرد و بیانیه پایان این نشست نیا اعاله کرد که با امعا باه ایان کاه
اعضای ج  7عمیقاً نگرا تنشها در دریای شرق و جنوب چین هستند ،از هماه
طرفها خواست که ادعاهای ارضا و دریایشاا را بار طباق حقاوق باینالملال
حلوفصل کنند .این بیانیه همچنین از حق دولتهاا بارای دادرسا باینالمللا و
توسل به مکانیاههای حقوق حلوفصل اختالفا

پاسخ امریکا به قدرتیابی دریایی چین در دریای شرقی و دریای جنوبی  سجاد بهرامی مقدم

اختالفا

دریای از طریق اباارهای صلحآمیا شامل دادگا بینالملل تاکید کردناد.

حمایت م کرد .پارلماا اروپاا
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نیا به مبارز ایاال

متحد برای تجهیا امکانا

هنجااری باینالمللا علیاه چاین

پیوسته و با صدور قعطنامهای از فیلیپاین در جساتوجاوی حالوفصال حقاوق
اختالفاتش با چین حمایت کارد اسات .در نشسات آساهآ در ساال  ،2014نیاا
دستیار امور آسیای وزار
برجسته کرد و از چین دعو

خارجاه امریکاا فرصاتهاای حقاوق باینالمللا را
نمود که برای رفع ابهاهها در خصوص ادعاهایش و

برای کاهش تنشهای منطقه در پروسههای حقوق بینالمللا مرباو باه دریاای
جنوب حضور یابد (.)Lanteigne, 2016: 109
 .٣-٣افزایش فشارهای نظامی بر چین

امریکا تقویت مداوه قابلیتهاای نظاام خاود را در حاوز اقیاانوس آراه شاتاب
بیشتری بخشید است .چنین قابلیتهای در پایگا های نظاام مساتقر در ژاپان و
کر جنوب در طول چند سال گاشته به طور قابال مالحظاهای افااایش یافتاهاناد.
متحد همچنین پ

ایاال

از یک دهه از گاشت بسته شاد پایگاا هاای نظاام

عصرجنگ سردش در فیلیپن ،دگربار با توافق د ساله بین دو دولات بازگشاای
کرد و در حال بازگشت نظام به فیلیپین است .اعااه شش ناخدای ناوهای رزم
فصلنامه روابط خارجی  سال دهم  شماره اول  بهار 1397

به ژاپن ،بهبود قابلیتهای زیردریاای هاای شاکاری و قابلیاتهاای شناساای در
اوکیناوا در این راستا انجاه شد اسات .امریکاا همچناین جنگناد هاای اف  22در
کادنا و اه وی  22را در اوسپری اوکیناوا به نیروهای قبل افاود است و دو کشت
دیگر مجها به سیستمهای دفاع موشک را نیاا باه قاوای نظاام مساتقر در ژاپان
اضافه کرد است (.)Hughes, 2015
به طورکل فرمانده پاسیذیک ،سیگنالهای قوی به چین ارسال کرد اسات
که ایاال

متحد کمترین تردیدی بارای کناار گیاری از دریاای شارق و دریاای

جنوب چین ندارد .از جمله هنگام که در مارس  ،2014تانشهاا باین فیلیپاین و
چین به اوج رسید ،این فرمانده یک ناو هواپیمابر را باه آبهاای ماورد مناقشاه
اعااه کرد .ناوگا دریای این فرمانده همچناین گشاتزنا در آبهاای ماورد
مناقشه چین و ویتناه را افاایش داد است؛ خصوصاً در حوز های که پکن سرگره
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کاوش منابع معدن زیر دریا است .ناوگا دریای ایاال

متحاد قاعاد هنجااری

آزادی دریاهای بینالملل را با گسیل مستمر نظاام باه دریاای جناوب و دریاای
شرق در حریمهای که پکن آ را به چالش گرفته است ،مورد حذاظات قارارداد
است .روشن است که این قواعد با منافع امنیت امریکا در منطقه منطبق است.
ایااال

متحاد در سانگاپور پایگاا نظاام نادارد ،اماا اجااز دسترسا بااه

تسهیالت کلیدی در بنادر این دولت کسب کرد است .این تسهیال

نقش کلیدی

در گسیل نظام ناوگا دریای امریکا به دریای جنوب چین بازی م کنند .امریکاا
همچنین اجاز عملیا

فرمانده ناوگا هذتم را از بندر سامبوانگ در مجااور

دریای سوبیک را از سنگاپور کسب کرد است .نیروی دریای امریکا همچنین باه
پایگا دریای چانگ دسترس دارد .بنادر سنگاپور جاو معادود لنگرگاا هاای در
جها هستند که ظرفیت ناوگا هاای یکصاد تنا نظاام فرماناده پاسایذیک را
سنگاپور برای پشتیبان از واحدهای هوای امریکا در حاوز جناوب شارق آسایا
استذاد م کنند .در این راستا در  ،2015نااو یاواساس فریاده وارد بنادر چاانگ
سنگاپور شد و پنتاگو در این خصوص اعال داشت که این ناو در بنادر سنگاپور
مستقر نخواهد شد بلکه بنادر سنگاپور بهصور

چرخهای و دور ای مقصد و مبدأ

ناوهای دریای امریکا در آبهای مجاور خواهناد باود ( .)Erickson, 2016سانگاپور
همچنین در زمینه پروازهای شناساای و جاسوسا  ،تساهیالت در اختیاار امریکاا
قرارداد است .امریکا همچنین بازدیدهای ناوگا دریای خود را به بنادر ویتناه نیا
گسترش داد است و در جستوجوی همکاریهای دفاع با میانمار است .در این
راستا از  2012تحریمهای اقتصادی علیه این کشور را لغو نمود و ضامن دعاو
از این کشور برای مشارکت در رزمایشهای دریای در پاسایذیک ،در حاوز هاای
نذت و گاز سرمایهگااری در این کشور را آغاز کارد اسات .ماالای نیاا از 2011
پیوندهای دفاع خود را با امریکاا گساترش داد اسات .در ایان راساتا در اوایال
 ،2014وزیر دفاع مالای خواستار تعمیق همکاریهای نظام دو کشاور شاد و در
بهار  ،2015وزیر دفاع امریکا اظهار داشت کاه دو کشاور در  75زمیناه دفااع در
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دارند .بخشهای کوچک از نیروهای هوای امریکا نیاا از پایگاا هاوای پایالباار

طول سال جاری با یکدیگر همکاری دارند و همه این همکاریها با هادف تبادیل
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ارتش مالای به یک ارتاش حرفاهای و توانمناد صاور

ما گیارد .در خصاوص

اندونای ،تجهیا ارتش این کشور به سال های پیشارفته نظاام مهامتارین مؤلذاه
همکاریهای دوجانبه دو طرف است که شامل پیشرفتهترین جنگد های هوای نیا
م شود .مشابه به آ همکاریهای نظام دوجانبه امریکا و تایلند است که موجاب
گسیل سال های نظام امریکای تحت برنامه سرمایهگاااری خاارج دفااع در
تایلند انجاه پایرفته است که دامنه آ به آموزش هاار نظام تایلنادی در ایااال
متحد نیا گسترش یافته است .استقرار  2500نیروی نظاام امریکاای در اساترالیا
نیا در همین راستا پاسخ به گسترش در حال افاایش بیشاتر توساعهطلبا چاین
است (.)Furuoka ed, 2016: 146
ایاال

متحد همچنین افاایش قابلیتهای نظام دریای متحادین و شارکای

امنیت خود در منطقه را در دستورکار قرارداد است .چاک هگل ،وزیر دفاع امریکا
در این بار در نشست شانگری-ال اعاله کرد که ایاال

متحد نسابت باه سااختن

قابلیتهای نظام متحدین و شرکای آسیای خود متعهاد اسات .وی حادود 130
رزمایش مشترک و توافق و حدود  700بار بازدید سالیانه از بنادر دوساتا امریکاا
در سراسر آسیا پاسیذیک را به عنوا بخشا از اساتراتژی بازموازناه برشامرد .وی
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همچنین اظهار داشت که امریکا تا  ،2016بودجه تأمین مال کمکهای خاارج را
تا  35درصد افاایش م دهد و آموزش و تمرینهای نظاام را نیاا تاا  40درصاد
افاایش خواهد داد .کمکهای نظام این دولت به شرکای جنوب شارق آسایا در
سال  156 ،2015میلیارد دالر بود است .هگل در آ نشست همچنین اعااله کارد
که کمک به فیلیپاین کاه هاماکناو از طارف چاین تحات فشاار اسات ،در رأس
کمکهای ما م باشد .در عمل نیا از سال  ،2011دو گارد ساحل به فیلیپین اعاااه
شد است که سرگره توسعه تجهیاا

دفاع برای مقابلاه باا تهااجمهاای نظاام

هستند .امریکا همچنین دیگر دولتها را به کمک به فیلیپین فراخواند است .ژاپان
در پاسخ به آ متعهد شد است که د قایق گشتزن چناد منظاور بارای مانیال
فراهم کند که بتواند تحرکا

در منطقه انحصاری اقتصادی ماورد ادعاای خاود را

رصد کند .از دسامبر  2013نیا امریکا یک برنامه کمکهاای ساه سااله  40میلیاو
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دالری به مانیل را اعاله کرد است .هم زما  32.5میلیو دالر نیاا کماک اضااف
نظام از سوی امریکا به دولتهای عضو آسه آ اختصاص داد شد .این کمکهاا
در پوشش سیاست تقویت توا دفااع از آبهاای سارزمین و حذاظات از آزادی
دریانوردی به این کشورها داد شد .از ایان کماکهاا  18میلیاو دالر باه ویتنااه
تخصیص یافت که مرزهای به مراتاب طاوالن تار و پرمناقشاهتار دارد ،تاا گاارد
ساحل خود را از جمله با خرید قایقهای گشت دریاای از ژاپان تقویات نمایاد
(.)Ollapally, 2016: 10
از طرف نیا امریکا عملیا های مستمری را میل عنوا آزادی دریاانوردی در
قلمروهای از دریای شرق و دریای جنوب که چین آنها را مناطق انحصاری خاود
م خواند ،انجاه داد است .این عملیا ها عالو بار گسایل ناوگاا نظاام شاامل
دریای شرق از طرف پکن ،منطقه انحصاری خود خواند شد است ،نیا م شاود.
عملیا های آزادی ناوبری را پیش از این امریکا علیه دولتهای اعمال کرد است
که مدع قلمروهای انحصاری در دریاهای بینالملل شد اند .اینگونه عملیا

در

دور ریاست جمهوری کارتر در سال  1979تعریف شد کاه براسااس آ پنتااگو
مانع از آ شد است که دولتهای ساحل موضع مسل دریای ایاال

متحاد را

در عرصه بینالملل به چالش بکشند .از آغاز شکلگیری این طر تاکنو  ،امریکاا
میل پوشش عملیا

حذاظت از آزادی دریاهاا ،نیاروی دریاای خاود را علیاه 30

دولت که مدع قلمروهای انحصاری در دریاهاا باود اناد ،باه کاار گرفتاه اسات
(روزنامه آفتاب 26 ،فروردین  )1394و در مواردی نیا در چنین قلمروهاای اقاداه
به برگااری رزمایشهای نظام کرد است .ایاال

متحد این عملیا هاا را علیاه

چین آغاز کرد است که شامل عبور بمبافکنها و هواپیماهاای جنگناد از فاراز
دریای شرق و دریای جنوب و گسیل مستمر ناوگا نظام به قلمروهای دریاای
مورد ادعای چین و برگااری رزماایشهاای نظاام دو و چندجانباه در دریاهاای
جنوب و شرق چین م شود .این عملیا ها ظاهراً میل پوشش حذاظات از آزادی
ناوبری در دریاهای شرق و جنوب انجاه م شوند ،اما در واقع ایااال
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پرواز هواپیماهای بمبافکن و جنگند ها بر فاراز منطقاه هاوای کاه در محادود

متحاد از
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این طریق سع دارد سرسخت خاود را بارای حذاظ تسال دریاای بار آبهاای
پیرامون چین نشا داد و مانع از سلطه دریای چین در این آبها شود.
 .٣-4افزایش فشارهای اقتصادی بر چین

ایاال

متحد همچنین در صدد احیا و گسترش حضاور اقتصاادی خاود در آسایا

پاسیذیک است .در میانه نوامبر  ،2011باراک اوباما بهعنوا اولین ریای

جمهاوری

امریکا در نشست مجمع آسهآ -آسیای شرق شرکت کارد ،کاه نشاانهای از درک
اهمیت ساختارهای چندجانبه منطقهای در حاوز پاسایذیک بارای ایااال

متحاد

است .در هما ما باراک اوباما در نشست اپک در هااوای نیاا شارکت کارد و از
طر توافق تجار

آزاد بین ایاال

کرد .در نوامبر  ،2012ریی

متحد و اقتصادهای پررونق آسایای حمایات

جمهوری امریکا از کاامبوج ،تایلناد و میانماار دیاد

کرد .تایلند جاو متحدین سنت امریکا در حوز پاسیذیک است که ایااال

متحاد

در صدد تقویت اتحادش با این کشور است .کامبوج جاو متحدین سنت امریکا در
حوز پاسیذیک محسوب نم شود و میانمار نیا در طاول دو دهاه گاشاته روابا
خصمانهای با ایاال

متحد داشته است ،اما واشینگتن در جستوجاوی برقاراری
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پیوندهای نادیک با کامبوج و گاار میانمار به یک متحد دموکراتیک بارای ایااال
متحد است (.)Glaser, 2012: 8
در نوامبر  ،2011هیالری کلینتو از تایلناد ،میانماار و در نشسات شصاتمین
سالروز معاهد دفاع متقابل فیلیپین -امریکا شرکت کرد .در جوالی  ،2012هیالری
کلیتنتو از ژاپن ،مغولستا  ،ویتناه ،الیوس و کامبوج دید کرد و در نشساتهاای
مجمع منطقهای آسهآ  ،مجمع بازرگان آسهآ  -امریکاا و مجماع وزرای خارجاه
شرق آسیا نیا شرکت کرد .کلینتو سپ

به میانماار ،تایلناد ،کاامبوج و سانگاپور

رفت .هیالری کلینتو  ،تقویت اتحادهای امنیت دوجانبه امریکای  ،تعمیق رواب با
قدر های نوظهور ،مشارکت در نهادهاای چندجانباه منطقاهای ،بسا تجاار

سرمایهگااری ،تقویت حضور نظام و گساترش دموکراسا و حقاوق بشار را از
جنبههای کلیدی استراتژی جدید امریکاا در آسایا پاسایذیک خواناد اسات (
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و

.)Departement of State,10 November 2011

U.S.

آزاد فراپاسیذیک و گساترش

نقش فعال امریکا در مشارکت در توافق تجار

آ در میا متحدین منطقهای خود در حوز اقیانوس آراه ،تقالیا ژیاوپلیتیک در
مواجهه با توا و نذوم روزافاو اقتصادی چین است .این توافق در اصل در ژوین
 ،2005بین چهار دولت برونئا  ،شایل  ،نیوزلناد و سانگاپور باا هادف گساترش
تجار

آزاد بین اعضا بسته شد که به سارعت توجاه ایااال

متحاد را باه مثاباه

فرصت استراتژیک در تقالی ژیوپلیتیک منطقهای علیه چین به خود جلب کرد .در
همین راستا امریکا ،استرالیا ،مالای ،ویتناه و پرو ،بدا پیوستند و توافق بر سر عقد
توافق تجار

آزاد فراپاسیذیک با هدف یکسا سازی اساتانداردهای تجااری باین

امریکا و  11کشور حاشیه اقیانوس آراه ،در  5اکتبر سال  2015میالدی نهاای شاد
تا به این ترتیب افاایش سطح مبادال

اقتصادی در پویاترین منطقه جها  ،آغاازگر

شش هاار صاذحهای ایان توافاق ،شارکا را باه تعهادا
گسترش تجار
تجار

وسایع و گساترد ای در

آزاد متعهد کرد است .این سند استانداردهای جدید باالی بارای

آزاد در بین متعهدین تعیین کرد است که بازارهای آنها را به مراتب بایش
یکدیگر باز م کند .این توافاق

از آنچه که در نذتا رخ داد است ،به روی صادرا

فراتر از توافقهای تجاری کالسایک قار بیساتم ،قواعادی جدیاد در زمیناههاای
تجار

آزاد از قبیل تجار

خدما  ،سرمایه ،تجاار

الکترونیاک ،شارکتهاای

دولت و حذاطت از محی زیست تنظیم کرد است .بر طبق این توافق تعرفههاا در
بخشهای بسیار حساس محصوال

تولیدی کشاورزی کااهش یافتاه و باا حااف

تعرفه بیش از  18هاار کاالی تجاری ظرف مد

 5سال ،بسیاری از قید و بندهای

تجاری در گستر وسیع از حوز اقیانوس آراه با جمعیت  800میلیو نذاری کاه
حدود  40درصد تولید ناخالص و  26درصد تجار

جهان را به خود اختصااص

داد است ،از میا برداشته م شود .کر جنوب  ،تایوا  ،تایلند ،فیلیپاین و هناد نیاا
تمایل خود را به پیوستن به این توافق اعال داشتهاند (.)Santasombat, 2015: 34
گرچه با ورود دونالد ترامپ به کاخ سذید ،امریکا از این توافاق خاارج شاد
است ،اما مواضع کاخ سذید نشا م دهد که ایاال

پاسخ امریکا به قدرتیابی دریایی چین در دریای شرقی و دریای جنوبی  سجاد بهرامی مقدم

فصل جدیدی در سیاستگااری واشینگتن نسبت باه آسایا پاسایذیک باشاد .ساند

متحد در صدد مااکر مجادد
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و پیوستن به این توافق در چهارچوب جدید اسات .ایان توافاق نقطاه عطذا در
نوشتن قواعد نوین تجار

آزاد بینالملل است و ایاال

چشمگیرش قادر کرد اسات کاه قاوانین تجاار

متحد را به پشتوانه نذوم

آزاد را در یکا از پویااترین و

استراتژیکترین مناطق دنیا بر پایه ارزشها و منافع لیبرال بازنویس کرد و پکن را
ناگایر به الگو و استانداردهای نوین تجار
به وضو تاکید نمود ،ایاال

آزاد سوق داد و هما گونه که اوباماا

متحد اجاز ندهاد کاه چاین قواعاد تجااری را در

حوز های ژیوپلیتیک اقیانوس آراه بنویساد .ایان توافاق همچناین اساتانداردهای
دقیقتر و جدیتر در خصوص شرکتهای دولت دارد که آنها را به شذافیت بیشتر
و رعایت قواعدی جای تر در جهت تعمیق تجار
حقوق نیروی کار در تأسی

آزاد وادار ما کناد .در ماورد

اتحادیههای مستقل و استانداردهای کار نیاا قواعادی

منطبق بر ارزشهای عمیق لیبارال نگاشاته شاد اسات .باه طاورکل ایان توافاق
تعهدات وسیع برای لیبرالیا کرد جامع فعالیتهای تجاری و ایجاد استانداردهای
واال برای قر جدید و چهارچوب برای تجار

و سرمایهگاااری در منطقاه آسایا

پاسیذیک است که مبان رژیم اقتصادی منطقه پررونق آسیا پاسیذیک را بارای قار
بیستویکم براساس ارزشهای اقتصادی امریکا تادوین ما کناد کاه در صاور
فصلنامه روابط خارجی  سال دهم  شماره اول  بهار 1397

پیوستن چین نیا ایان دولات نااگایر از پاایرش و رعایات ایان هنجارهاا اسات.
اینگونه وضعیت امریکا به عنوا سازند و ایجادکنند قواعد در تنطیم تجاار

منطقه ثبیت م شود ( .)Lei and Hanlin, 2010: 54-58بدین ترتیب در کنار مؤلذههاای
نظام  ،امنیت  ،سیاس و هنجاری ،امریکا همچناین حضاور اقتصاادی خاود را در
پاسیذیک به مثابه سالح در راستای بازموازنه چین در پیرامو جنوب بکار گرفتاه
است.
نتیجهگیری
ایاال

متحد از پایا جنگ جهان دوه ،باه قادرت هژماو در نظااه باینالمللا

تبدیل شد است .در آغاز اقتباس فنو و تکنولوژی مدر از قادر هاای صانعت
اروپای غرب به ویژ انگلستا نقش حیات در خیاش ایااال
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در

تمد مدر به منالت یک قدر

بار

متحاد از پیراماو

ایذا کرد ،به گوناهای کاه امریکاا در طاول

قریب به هذت دهه رشد نسبتا با دواه اقتصادی تا اواخر قر نوزدهم ،از جامعاهای
پیرامون به جمع قدر های بار

صعود کرد و پ

از جناگ جهاان دوه ،نارخ

رشد با داوه ،جایگا این دولت را به عنوا قدرت در منالات هژماو باینالمللا
تقویت کرد .این امر به ایاال

متحد امکاا ما داد کاه تذاوق دریاای  ،هاوای و

برتااری نیااروی زمین ا خااود را در قلمروهااای مختلااف ژیوپااولیتیک در عرصااه
بین الملل شکل دهد و بر پایه سهم نامتقارن که از مناابع ماادی ثارو
نظام جها دارد ،نظاه بینالملل را با توجه به ترجیحا

و نیاروی

و منافع خود پا ریاای

کند .از طرف در طول چهل سال گاشته چین با تمرکاا عمالگرایاناه بار اخاا و
اقتباس فنو و تکنولاوژی مادر از جواماع توساعهیافتاه صانعت و در پیوناد باا
مایت های مل خود ،به طرز ب نظیری با دواهترین نارخ رشاد نسابتا بااالی یاک
را در مسیر تبدیل شد به یک قدر

بار

دریاای در مقیااس جهاان قارارداد

است .در نتیجه افاایش قابلیت های نظام نیروی دریای  ،چین را قادر کرد اسات
که تذوق ایاال

متحد را در پهنه وسیع از آّب در دریای شرق و دریاای جناوب

به چالش کشید و به طور روزافاون نسبت تدریج از ثارو

فاایناد اقتصاادی

خود را به تولید اباارهای دفاع برای عقب راند امریکا ترجمه کند .گسترش که
ایاال

متحد را در پیوند با متحادین و شارکای منطقاهایاش در حاوز اقیاانوس

آراه ،به واکنش واداشته است و سبب سرآغاز کشمکش بار

بین امریکا و چاین

به ترتیب به مثابه هژمو مسل و هژمو نوظهور در حوز وسیع دریای شارق و
دریای جنوب چین شد است .این امار پیاماد باازتوزیع نارخ رشاد اقتصاادی در
عرصه بینالملل به نذع چین است ،در واقع از آغاز عصر مدر  ،رشد جوامع کاه
در پیرامو تمد مدر واقع شد اند ،تابع از نرخ اقتبااس فناو و تکنولاوژی از
جوامع بود است که در مرکا تمد مدر یا به عبارت در اروپای غرب واقعاناد
بود است .بر همین اساس ژاپن ،کر جنوب  ،تایوا و سنگاپور با تمرکا بر اقتباس
فنو و تکنولوژی مدر  ،تنها در طول دو یا سه دهه توانستند باا پیشا گارفتن از
برخ از جوامع توسعه یافته به مرکا تمد مدر صعود کنند و چند دهاه پا

پاسخ امریکا به قدرتیابی دریایی چین در دریای شرقی و دریای جنوبی  سجاد بهرامی مقدم

اقتصاد بار

را در تاریخ مدر کسب کرد است و افاایش ثرو

و قدر  ،پکان

از
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آ  ،چین در چنین روندی قرارگرفته است و قدر یااب دریاای آ و باه چاالش
کشید تذوق ایاال

متحد از پیامدهای آ است .صعود هماه دولاتهاای موفاق

آسیای به جمع دولت های صنعت توسعه یافته و مسیری که چین و هماکنو هناد
در حال پیمود آ هستند ،همگ رهین منات نخبگاا سیاسا و رهبرانا باود
است که فار از شکل دموکراتیک یا غیردموکراتیک بود نظاههاای سیاسا شاا ،
عمل گرایانه بر بالندگ اقتصادی متمرکا شد اند .ایان در حاال اسات کاه اساساا
شماری از جوامع ضعیفتر فاقد نخبگا سیاس یا جریا ها و احااب هساتند کاه
عملگرایانه بر اقتباس فنو و تکنولوژیهای مدر متمرکا شد باشاند و همچناا
در فقر گسترد و توره و معظال

فصلنامه روابط خارجی  سال دهم  شماره اول  بهار 1397
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عدید اقتصادی و اجتماع دست و پا م زنند.
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