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Abstract 

Today, the two main naval powers of the world are the United States of America and 

the People's Republic of China, which have entered into the process of power 

maximization and mutual balancing with the support of their military strategies and 

equipment. Based on the assumptions of aggressive realism, the US officials believe 

that China is trying to improve its military power, especially in the sea domain 

(transition from wealth to power) based on its economic power. The strategy that 

China has put on its agenda to deal with the American forces is "anti-access and 

regional deterrence". On the other hand, the United States has tried to face this 

strategy of China by adopting power projection strategies. The question is, what is 

China's "anti-access and regional deterrence" strategy and what theoretical and 

operational coordinates does it have to deal with America's naval capabilities? 

Another question is that; What is America's counter-strategy in the field of naval 

power against China and what theoretical and operational coordinates does it have? 

By referring to the theory of offensive realism and using the literature of 

strategic/military science, this article tests the hypothesis that "China's anti-access 

and regional deterrence strategy is a military strategy with the central idea of 

defeating the United States as a distant enemy. It should prevent the access and 

deployment of its forces to the scene of conflict in the internal region or surrounding 

areas by using appropriate combined equipment. The American strategy to deal with 

China's expansionism is also based on the components of "power projection" of the 

sea, which emphasizes "joint combat capability" and "military branch thinking" 

above all. This capability indicates a single network of command and control of air, 



sea, and land military forces and the use of appropriate American strategic equipment 

against China's expansionism. 
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 1هاها و چالشمزيت ن؛یدر برابر چآمريکا 
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 چکیده
كه به  امروزه دو قدرت اصلی دریایی جهان، ایاالت متحده آمریکا و جمهوری خلق چین هستند

سازی متقابل سازی قدرت و موازنهو تجهیزات نظامی خود وارد فرایند بیشینهپشتوانه راهبردها 

شتواشده سم تهاجمی بر این باورند كه چین به پ ضات رئالی نه اند. مقامات آمریکا بر مبنای مفرو

صدد ارتقای قدرت نظامی خود به صادی خود در ویژه در حوزه دریا )انتقال از ثروت به قدرت اقت

ست. در  قدرت( ست كه الزامات دریایی آمریکا وا صلی مقاله این ا سؤال ا ستا،  چین در  این را

و از چه مختصههات تروریکی و عملیاتی برخوردارندم مقاله  افکنی جهانی چیسههتعرصههه قدرت

ضر ستناد با حا سم به ا ستراتژیک ادبیات علوم گیری ازتهاجمی و بهره نظریه رئالی  این نظامی،/ا

افکنی دریایی علیه آمریکا برای قدرت كه الزامات دریایی دهدقرار میمورد آزمون  را فرضهههیه

شترك قابلیت»های راهبردیِ ی ایدهچین دربرگیرنده شاخه»و « رزم م ست « ای نظامیتفکر  ا

ی و نیزم ،ییایدر ،ییهوا ینظام نیروهای شیآرا ی و كنترل درفرماندهكه از یک شهههبکه واحد 

ست. در مقابل، الزامابکارگیری تجهیزات عملیاتی م سب در مقابل چین برخوردار ا ت دریایی تنا

سی و ممانعت منطقه ضد»راهبرد  چین مبتنی بر ستر ست مركزی ایده این با «اید  برای هك ا

 ب تركیبی، ازبا اسههتفاده از تجهیزات مناسهه بایسههتی دور، دشههمن یک عنوانبر آمریکا به غلبه

درگیری در منطقه خودی یا مناطق پیرامونی  صههحنه آن به نیروهای دسههترسههی و اسههتقرار
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 مقدمه

فایی در توان آموزهبا بررسیییی مات ا  و اف اا رافیردر در سیییی، م رر، می
فایی فمچون فار اسییاراتسی ییتمورد افمیت ق ر  دریایی در افكار و ام یشییه

فان ما مك  بت 1ژمرال  م یشییییه 2و ژمرال کور فت. بر اسییییاد ا یا فار این در
ساراتسی ت صحنه رافیردر جهان، امروزه ارر از واقعیتفا و میابق با ب یا فار 

دو ق ر  اصییلی در صرصییه دریایی جهان، ایات  ماح ه آمریكا و جمهورر خلق 
ام . واقعیت رقیب ج ر یك یگر بوده 21خصوص از ابا ار قرن چین ف ان  که به

ویسه در منیاه این اسیییت که مااما  آمریكا فمواره چین را ق رتی چارشیییگر به
دامن . چین درصیی د اسییت با ایراد روابط اسییاراتسیك با برخی ود فن  میاقیام

ساراتسیك خود را در منیاه اقیامود فن  تكمیل کن . مااما  این  شورفا تلاه ا ک
ساراتسیك، از اروپا  ص دم  تا مفوذ خود را بر خیوط ارتیاطی و دریاییِ ا شور در ک

ا تنگه ماتکا افزایش دفن . این تا آسیار شرقی و م یرفار امااال مفت خاورمیامه ت
فار رافیردر بیش از فر چیزر به رافیردفار دریایی و دکارین صملیاتی تواممن ر

 این کشور در صرصه دریا ب اگی دارد.
فار دریایی کشیییورفا از جمله چین بیش از فر زمان دیگرر تاب  امروزه رافیرد

فار اقاصادر فناورر و ظرفیت فار مهمی فمچون مااص  سیاسی، پیشرفتمؤرفه
و... اسیییت. در این توزه تاکنون برترر ایات  ماح ه در صرصیییه میرور دریایی 

ر از جمله چین را که به فار دیگتات ر پذیرفاه اسییت. این برترر دریایی کشییور
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صنوان بخشیییی از رافیرد کلی کن  تا بهدمیال اف اا جهامی خود ف یییان  وادار می
شوم ؛ جام  به « جام »خود، با ایات  ماح ه وارد یك رقابت ت لیحاتی ج ی  و 

فار گذشاه که ت لیحا  دریایی بیشار به معنار توامایی این دریل که برخاا زمان
فار کشیییای و ماوگان دریایی بر رور آو بود، امروزه دامنه جن  میارزه از طریق

سط قرن گذشاه توسعه یافاه است. میرد دریایی امروز  دریایی به طور م امر از اوا
ضار به معنار توامایی امرام صملیا  سیحی، در ف سیحی و رو  سیحی، زیر فار 

ت داده و مزدیك، منیاه جن  اركارومیك و م یریت جن ، جن  سیییاییرر نامنی
ش . فار مربوط به آموزش و ف ایت جن  میتاش برار کنارل آن( و میازمن ر با

فار دریایی از جمله آمریكا و چین برار تعایب اف اا جهامی و بنابراین، ق ر 
و « ارشییاخه»، «مشییار »تحصیییل مناف  دریایی خود، با یك یگر وارد مناقشییا  

  (Friedman, 2022, P. 43)شوم . در توزه دریا می« جام »
زاما  رافیردر دو کشور در صرصه دریایی چی ت که جاست که اساساً ارسؤال این

کن ؟ صاوه فار مشار  در توزه دریا میآمها را وادار به مناقشا  جام  و صملیا 
شور از چه دکارین صملیاتی در توزه دریا برخوردارم  که آمها را وارد  بر این، دو ک

ساا در ابا ار مااره به میامی م رر مرتیط در می یك تاابل جهامی کن ؟ در فمین را
کنن گی پردازیه که از توان تییینمی« گراییرئاری یییه تهاجمی و بازموازمه»قارب 

ست. در ادامه، ارزاما  « افكنیق ر »باتیی در زمینه  آمریكا صلیه چین برخوردار ا
ر آمها را در توزه دریا مورد بحث فارافیردر و اف اا دریایی دو کشور و دکارین

یتو بررسیییی قرار می قابل یت،  ها فار رافیردر دو کشیییور در توزه دفیه. در م
ساراتسر  سی و ممامعت »ت لیحا  رافیردر دریایی را در چارچوو ا سار ض  د

 دفیه.مورد بحث و ارزیابی قرار می« ارمنیاه

 يافکني دريايتهاجمي و قدرت مباني نظری؛ رئالیسم. 1

 فارم ریه در برخی از ارمللج ی  در م ام بین فارفا و فسمونقیب ظهور م ئله
اال ارملل از جمله م ریهروابط بین کاسییییك،  رئاری یییه فارم ریه ق ر ، اما
 مهادگرایی م ریه فسمومیك و ثیا  م ریه مئوکاسییییك، رئاری یییه و مئورئاری یییه

 ترزیه و تحلیل توامایی فا فر ک امیهاین م ر. است قرار گرفاه مئورییرال موردتوجه
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 اتاماری فارپاسیییخ و ارمللیبین م ه برار آن پیام فار ج ی ، فارظهور فسمون
یان، در .را دارم  تافظ م ه ق ر  که خود از « تهاجمی رئاری یییه» م ریه این م

شاخه ش  نبا این تال که مگاه امااادر و تكاملی به م ریه فار مئورئاری ه میزیر با
سب مادر خود دارد(، شورفا در توزهق ر  تییین برار چارچوبی منا فار طلیی ک

 صنوان یكی ازبه «1فری  ذکریا»شییود. مح ییوو می دریایی مخالف از جمله توزه
 فارق ر  ظهور و فادورت رشییی  درباره برج یییاه این توزه، به ت مل فارچهره

اا در ذکریا. پردازدمی ارمللبین روابط ج ی  در  بر که «2به ق ر  ثرو  از» وک
ش  تاریخ  جهامی ابرق ر  یك به جایگاه م اعمره یك از ایات  ماح ه طوتمی ر
 توجه اقاصادر ثرو  توری  بر فادورت م  طوتمی م یااً ماش تمرکز بر پرداخاه،
ست؛ کرده صه در آمها ق ر  گ ارش و امی اط سیب در بلن م   که امرر ا  صر
 تاش ذکریا کااو، این ( در100، ص. 1400صاب ر،  شییود. نیارر ومی ارمللیبین
 جایگاه به ثرو  توری  از فاچگومه دورت که دف  پاسییخ فاپرسییش این به که دارد
 گ ییارش به ثروتمن  فارچگومه دورت اینكه و کنن می چرخش بزرگ فارق ر 
 (Zakaria, 1999,p. 54) .ورزم می میادر  خارجی صرصه در مفوذشان
فار ق ر  رش  به بیشارر ترربی وضوح با «3پ اآمریكایی جهان» کااو در ذکریا
 باور این بر پ یییاآمریكایی جهان در ذکریا. پردازدمی اخیر فاردفه در غربی غیر

ست که شاه از بیش ق ر  فارقابلیت ا  ش ه پخش ارمللیم ام بین سی، در گذ
ست. ور رش   ما زمامه م ئله ترینبزرگ را برزیل و فن  چین، چون فاییق ر  ا

، 1393نذکریا،  4ام داده تغییر را ارمللیبین سیییاسییت من ره سییرصت به دام  کهمی
(. تحت این شرایط و وضعیت، این سؤال مهه در ذفن ام یشمن ان میرح 43ص. 
فار بزرگ کافی طلیی و رش  ق ر  از سور ق ر شود که چه میزان از ق ر می
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 پانصدسال طول در متحده اياالت سپس و بريتانيا محوريت با اروپا رشد فريد زكريا در اين زمينه به  -4
 يعنی سايرين رشد با اكنون هم كه است باور اين بر و نگردمی بزرگ هايیانتقال عنوانبه گذشته
 يک عنوان ذيل آن از كه انتقالی. است جديد انتقال يک حال در جهان غيرغربی نوظهور هایقدرت

 ((Zakaria, 1999, P. 54است.  شده تعبير« پساوستفاليايی جهان»
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ست و سخ رئاری هآمها می باا و امنیت ضامن ا ست اینگومه تهاجمی گردد؟ پا  که ا
  .Mearsheimer, 2001, P)6(«. اسییت پایانبی افزایش ق ر ، برار فادورت تمنار»

شایمر جان ضا   با اماااد از پردازان رئاری ه تهاجمی،یكی دیگر از م ریه 1میر مفرو
ضی از »که بر میزان  ت افعی رئاری ه  2اطمینان ص م کن ، م ئلهت کی  می« ق ر ماا
 که اسییت باور این بر و کرده میرح را واقعی یك یگر 3مااصیی  و میا  از فادورت
 فا را در سیییاسییتماایج رفاار دورت توامن تنهایی ممیبه بااء و ت مین امنیت امگیزه
 . (Mearsheimer, 2011, P. 245)کن   توجیه ارمللبین

شایمر سازر ق ر »زمینه، بر در این  میر  رفاار تییین کن  و برارت کی  می« 4ت اکثر
 کن ؛میرح می را فرضیییه اسییاسییی چن  ارملل،بین سیییاسییت فا درتهاجمی دورت

 مرکزر اقا ار فیچ معنا که این به اسییت؛ آمارشیییك ارمللبین م ام اینكه؛ مخ ییت
 اینكه، دوم م ارد؛ وجود ارمللیبین م ام در فاتكومت فراز بر تكومای یا مشییرو 
 توان آمها به که تهاجمی ف ان  م امی فارقابلیت از ت ر دارار بزرگ فارق ر 
 ,Mearsheimer, 2013)دف . می را کردن ق ر  یك یگر منه م اتیاماً یا زدن ص مه

)387P.   فه نه، مؤر ك یگر « 5افكنیق ر »در این زمی یه ی كا و چین صل یایی آمری در
سیه دارا به سی بودن قابلیتوا فار م امی تهاجمی در ادامه مااره مورد بحث و برر

 و ام خیرما  یك یگر برار باراوه طوربه فادورت اسیییاد، این گیرد. برقرار می
هایی ن ه م امی میرور که آم م ، تررکُشییی پور، ترم . نموروزر و صلهخیرما  دار
 (433، ص. 1400
 فادورت دیگر مااصییی  و میا  مورد در توامن ممی فرگز فادورت اینكه، سیییوم 

 از فادورت دیگر که یاب  اطمینان توام ممی دورای فیچ که شوم ؛ ب ین معنا میمئن
 مورد در قاطعامه قضیاو . کرد مخوافن  اسیافاده برار مابودیش شیانم امی میرور
ست فا،دورت واقعی میا   تردی  یك یگر میا  مورد در تنهامه فادورت و ماممكن ا
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 آمهایی و شییودمی دگرگون دیگران میا  ام  کهمواجه میز م ییئله این با دارم ، بلكه
 آین ه در اسیییت ممكن ف یییان ، ترخیرما  برایشیییان دیگران از کمار امروز که

 (Mearsheimer, 2010, P. 385)شوم .  ظافر ترکُشن ه

از  ماگزیر خود امنیت از تفاظت برار بزرگ فارق ر  فا،فرضیییه این اسییاد بر
برار  فادورت پایانبی ر تمنارریشه اساد، این بر. ف ان  تهاجمی فاییاساراتسر
 ضییامن بهارین آن در که اسییت مهفاه ارمللبین م ام آمارشیییك سییاخاار در ق ر ،

ست ق ر  سازرامنیای، ت اکثر  بر ق ر  میزان تهاجمی، رئاری ه ام ازچشه از. ا
شییود نبهرامی می ارزیابی دارد، اخایار در دورت یك که مادر فاراسییاد قابلیت

 ق ر  ت اکثرسازر من وربه دفن  کهمی ترجی، فادورت (.134، ص. 1393ما م، 
. بپردازم  م امی خود از جمله ق ر  دریایی فارتوامایی دائمی افزایش به امنیت، و
ار مخالف از فشییان را در صرصییهم امی فارقابلیت که کنن می سییعی فمواره آمها

 دیگر و آمها ق ر  میزان در بزرگ شیییكافی ار کهگومهبه دفن  افزایش جمله دریا
 در که اسییت فاییق ر  اموا  از یكی دریایی امروزه ق ر  .آی  وجود به فادورت
 براین، صاوه. است افمیت تائز ب یار ارمللیبین م ام در کشورفا بن ررتیه و مو 
 کن می در صرصیییه جهامی ته ی  را کشیییورفا باا و امنیت که ته ی فایی از یكی

 افكنیق ر  به وادار را کشییورفا که اسییت دریا از ماشییی ته ی فار یا و تما 
 .کن می دریایی صلیه یك یگر

ت اکثر رسیییام ن ق ر  و فار آمریكا و چین در راسیییاار بهترتیب، تاشب ین
افكنی و موازمه صلیه من ور ق ر بهارتاار ترهیزا  م امی خود در توزه دریایی 

ساار م ریه رئاری ه تهاجمی و بازموازمه ست. در یك یگر، در را گرایی قابل تییین ا
فار تاابلی آمریكا و چین در چارچوو فار بیشیییار اسیییاراتسرادامه، برار تییین

 م ریه رئاری ییه تهاجمی، به ارزاما  رافیردر دو کشییور در توزه دریا، اسییاراتسر
چین و رافیرد مااابل آمریكا و سایر میاتث  «ارمنیاه ممامعت» و «دسارسی ض »

 پردازیه.در این زمینه می

 الزامات راهبردی آمريکا و چین در عرصه دريا -2

برامگیز بوده روابط کنومی ق ر  در توزه دریایی برار چن ین دفه مامادر چارش
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ایی در سییی، جهان اسییت که اسییت. میرور دریایی ایات  ماح ه تنها میرور دری
در سیییی، جهان را دارد و در مایره، از ظرفیت تزم برار « افكنیق ر »توامایی 

 دریایی م اخله م امی در فر زمامی در فر مایه از جهان برخوردار اسیییت. میرور
 اسیییاراتسر» صنوان تحت ج ی ر اسیییاراتسر 2020 دسیییامیر 1۷ آمریكا در تاریخ

 این تصیییویب از ف ا آمریكا دورت. کرد مصیییوو ار «دریا در برترر گامهسیییه
 توزه در آمریكا ته ی ا  با ماابله و جوام  میان ارتیاط ترار ، را اسیییاراتسر
 این آمریكا، دریایی میرور رسیییمی سیییایت اصام اسیییاد بر. کرد صنوان دریافا

ساراتسر  و آمریكا دریایی میرور وات  سه ارتااء و فمكارر ادامه ادغام، ف ا با ا
 از ماشیییی ته ی ا  برابر در دریافا توزه در آمریكا امنیت ت مین و برترر ک یییب
سیه ست ش ه طرح چین و رو طور کلی، با مات ه به(Brookings, 2021, P. 12) .ا

فار دریایی آمریكا، اف اا رافیردر دریایی ایات  ماح ه را اسیییناد و اسیییاراتسر
 توان در محورفار زیر خاصه کرد: می
 ار؛ فار منیاهمح ود کردن درگیرر 
  ماش بازدارم گی؛  -فار بزرگجلوگیرر از وقو  جن  بین ق ر 
  پیروزر درجن ؛ در صور  م اخله؛ 
 ارمللی؛ فار بینو مشارکت ارتااء سی، فمكارر 
 فار محلی؛ اجاناو از آشوو 
  دسایابی به برترر از طریق ایراد یك موقعیت ق ر  میلاه دریایی؛ و 
 افكنی در سی، جهان.ظ ظرفیت ق ر تف Krause, 2019, P. 323) & (Bruns 

فار آمریكا، پس از تاش مافرجام اتحاد جمافیر شورور برار در ماابل این تاش
شكیل یك میرور دریایی ق رتمن  در آو سالت سرد، این فار آزاد طی  فار جن  

از سال « ن یائوپیش دم »کشور چین بوده که توام اه از زمان اصاتا  سیاسی 
ار بر ق ر  دریایی داشاه باش  و از م ر ایات  ماح ه به بع ، ت کی  فزاین ه 19۷9

ست که می شور ا م   تا بلن م   توام  برترر ایات  ماح ه را در میانتنها این ک
ویسه در به خیر بین ازد. این در تاری اسییت که واب ییاگی مااابل بین دو کشییور به

صاد ش ه، منرر به ایراد روابط ت نه در توزه سیوح اقا ر که چن ین دفه ایراد 
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 (165، ص. 1394زاده، امنیت بین دو کشور مش ه است. نتای
صنوان شییریك امنیای چن ین کشییور مهه در منیاه ماش ق رتمن  ایات  ماح ه به

سی ک سیا سلیه  سایابی به  سیه، با اف اا بلن م   چین برار د سیا و اقیامو ه تا آ
سی، منیاهت  شور ابا ا در  صادر این ک سلیه اقا سی، ودر با  سپس در  ار و 

باشیی . بنابراین، اف اا دریایی رافیردر چین با جهامی فمراه اسییت، در تضییاد می
فار این کشور اصوتً مافاو  است که شامل موارد زیر فا و قابلیتتوجه به چارش

 باش : می
 ار؛ بازدارم گی جهامی و منیاه 
 افكنی؛ ر م تی مامن  ق ن فمراه با اف اا بلن م ل، ش 
 در واکنش به میرور دریایی  1«رشیییاه مرواری »فار سیییاتلی و رافیرد قابلیت

 فار صمیق(؛ و فار آزاد نماوگان صملیاتی آوآو
 م  .ار در کوتاهدسییایابی به جایگاه ق ر  منیاه Krause, 2019, P. 323) & 

(Bruns 

فا و افزاردرتاری که اف اا ایات  ماح ه به طور مشیییخص تعریف شییی ه و مرم
فار فار موردمیاز آن در دسیارد قرار دارد، برار ارزیابی بهار ظرفیتافزارسیخت

نرش صملیاتی چین، بای ای ارزاما  رافیردر این کشور در صرصه دریا را مورد س
 ترر قرار دفیه. دقیق

یاتی میرور در یت صمل ما  یایی ارتش آزادر ظرف با ارزا یابق  بخش خلق چین م
فار مخالف میرد اخاصییاص رافیردر این کشییور به کار گرفاه شیی ه و به صییحنه

صلی در یاب . ت ادمی شرقی و ادامه م یر ا ترین مناطق دریار چین جنوبی و 
ست؛ این منیاهاقیامود فن  از طریق تنگه ست که م ائل امنیای فار ماتکا ا ار ا

ستک ش ه ا شماری، تایوان، اخااا -لی ر چین در آن مامرکز  سرزمینی کره  فار 
فار با ژاپن، ویانام، مارزر و فیلیپین و فمچنین مشكا  اساسی تفاظت از م یر

اصلی دریار چین که برار صادرا  و واردا  نمواد خام( ضرورر است. با توجه 
یرور دریایی ایات  ماح ه، ویسه در برابر مشییی ه چین بهفار شیییناخاهبه چارش

                                                                                                                                 

1- string of pearls 
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مافان و ژمرال کوربت رفیران میرور دریایی پكن اصیییول رافیردر و صملیاتی مك
م   رافیردر ریزر میانفار آن، برمامهام  که یكی از مؤرفهرا به دقت بررسی کرده

در  (Hattendorf, 2017, P. 54)افكنی دریایی اسیییت. در توزه افزایش میزان ق ر 
یین مفهوم صملییاتی میرور درییایی چین و رافیرد مخاص آن یعنی ذییل بیه تی
افكنی در راساار افزایش توان ق ر « ارض دسارسی و ممامعت منیاه»اساراتسر 

 پردازیه.این کشور در برابر آمریكا می

 مفهوم عملیاتي نیروی دريايي چین  -3

مافان به اخاصییار فار صملیاتی برار تییین بیشییار این موضییو ، تزم اسییت م ریه
صلی شود. مافان در ا شاره  ست: ا یك »ترین اثر خود به این م ئله مهه پرداخاه ا

شمن باراوه قور ضعیف با یك د ؛ او در رابیه با «شود.تر مواجه میمیرور دریایی 
را خلق کرد. مفهوم دیگرر که ور به آن  1«ماوگان ق رتمن »این مفهوم، اصییییاح 

شاره کرد،  ست. ماوگان ثابت را می 2«تماوگان ثاب»ا شی از میرور دریایی ا توان بخ
یاً فرگز منیاه امن بن ر را تر  ممی تال، وجود این کن . با اینتعییر کرد که تاری

 باش مگه دارم .فار خود را در تارت آمادهکن  تا میروماوگان، تریف را مریور می

(Mahan, 1987, P. 34) «شی از اجزار« ماوگان ثابت س»رافیرد  بخ سار و  «یض  د
 شود.ادامه به آن پرداخاه می چین است که در «رامن  منیاه»

ضیی دسییارسییی و »میرور دریایی چین ناسییاراتسر « منیق صملیاتی»پیش از آمكه 
را در ارتیاط با مااط قو  میرور دریایی ایات  ماح ه تحلیل «( ارممامعت منیاه

  به وضییوح تعریف شییوم : اول از فمه کنیه، چن ین اصیییاح وجود دارم  که بای
که ف ا رافیردر اصییلی میرور دریایی ایات  ماح ه اسییت. این  3«افكنیق ر »

صیاح را می صر ق ر  »توان چنین تعریف کرد: ا ساارار تمام و یا بخشی از صنا ا
به و از مكان ت ثیرگذار  رایی  به من ور جاب به ملی  با ف ا واکنش  فار مخالف 

بابحران ی ارفا،  پا یا   راد ث م گی و ای به » (Hone, 2022, P. 7) «.زدار واکنش 

                                                                                                                                 

1- fortress fleet 

2- fleet in being 

3- power projection 
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ست: میز به« افكنیق ر  ش ه ا فایی را که اق اما  یا قابلیت»صور  زیر تعریف 
فار دشییمن به تر از دسییارسییی میروتوان به کار گرفت تا تای از فواصییل دورمی

 ,Hayton)« ارم گی(.فار خودر جلوگیرر به صمل آورد نبازدمنیاه صملیاتی میرو

2018, P. 87) یت قابل ما  و  ق ا ت اصی میاین مفهوم، ا مام  از فایی را  که  ن   ک
شییود، بلكه ف ا آن مح ود کردن دامنه دسییارسییی دشییمن به منیاه صملیاتی ممی

فار فعاریت دشییمن در این فضییار صملیاتی اسییت. جار تعرب می ییت که رافیرد
ایات  ماح ه تن یه شییی ه « افكنیق ر »له با میرور دریار چین دقیااً برار مااب

 است. 

 «  ایمنطقه ممانعت» و «ضد دسترسي»استراتژی  -4

فار صنوان یكی از بخشبه« 2ارممامعت منیاه»و « 1ضیی  دسییارسییی»اسییاراتسر 
شیییود. فمامن  رافیرد دریایی ایات  یكپارچه دکارین دفاصی چین مح یییوو می

تاکه اسیییت، مفهوم بنیادین « 3در توزه م امیار تفكر شیییاخه»ماح ه که در آن 
ساراتسر  سی»ا سار ساارار فر « ارممامعت منیاه»و « ض  د شاخه»م الزم ا «  سه 
فار رزمی، مامن  میرور فوایی و میرور زمینی ارتش چین در سییاتل اصییلی میرو

شاخهمی ساراتسر از من ر  ش . اجرار این ا سی، با فار م امی نزیرآو و بر رور 
برار  تال،ی از وظایف اصیییلی میرور دریایی ارتش چین اسیییت. با اینآو(، یك
ضرورر روشن شارِ جنیه مفهومی آن  ساراتسر، تییین بی ش ن ابعاد مخالف این ا تر 
ست:  ساراتسر»ا سی و ممامعت منیاه ض  ا سار  ای ه این با م امی رافیرد یك ارد
 ق ر  در اگر ویسهبه دور، دشییمن یك بر غلیه برار راه بهارین که اسییت مرکزر
 صییحنه آن به میروفار دسییارسییی و اسییاارار از ممامعت باشیی ، برتر کلی، م امی

ساراتسر «.درگیرر در منیاه خودر است  از جلوگیرر برار به صیار  دیگر، این ا
                                                                                                                                 

1- anti-access (A2) 

2- area-denial (AD) 

به معنای استفاده ای نظامی( )انديشه چند حوزه "military branch thinking "ای نظامی،تفكر شاخه -3
)هوايی، زمينی و دريايی( برای نبرد در يک حوزه مثالً جنگ دريايی است؛ بدين شاخه نظامی  3از هر 
« توان تجميعی»نيروهای نظامی ديگر به منظور ايجاد يک  ها وهای شاخهها و پتانسيلاز ظرفيت كه معنی

 .ستفاده شودبرای غلبه بر دشمن در يک حوزه خاص ا
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شغال یا ورود  فاارتش توسط مؤثر طوربه که شودطراتی می صملیا  صحنه یك ا
شمن یك با رویارویی فنگام سافاده قرار می ترقور د ساراتسر  .گیردمورد ا از این ا

بین  جنوبی چین دریار در کنومی «گرم جن »امروزه برار توصییییف وضیییعیت 
سافاده می ساراتسر کوتاه (Impson, 2020, P. 33). شودآمریكا و چین ا موی ی این ا

است که مورد  م امی جامعه در جذاو و ج ی  صیار  میز یك A2/AD به صور 
  گیرد.م امی قرار می سافاده فرمام فانا

یا  صرصه»در دکارین م امی چین، « ارممامعت منیاه»و « ض  دسارسی»اساراتسر 
شود و به توزه تحت سلیه منیاه رزمی وسیعی است که از قلمرو چین شرو  می

یاب  و منیاه وسیعی را دشمن نکه من ور، ایات  ماح ه آمریكا است( گ ارش می
که اصییول دفا  چین اصییوتً شییامل اسییافاده از فرگومه گیرد. از آمرایی میدر بر 

شیییود، به کارگیرر رافیرد ضییی  ار میفار رافیردر ف یییاهابزارر تای سیییاح
ار بای  در مناطای تا زمریره دوم جزایر قابل اسییافاده دسییارسییی و ممامعت منیاه

 ،3، گووام2ریاما، مناطق شیییماری ما1باشییی  که شیییامل جزیره اصیییلی ژاپن فومشیییو
مایل  1300و از آمرا به سیییمت خیوط صمودر جنوو نتارییاً  5، پائورو4میكرومزر

سواتل اقیامود آرام در چین( می باتتر از این مایه و با در « شود.دریایی موازر 
فییار رافیردر، فاط زیردریییایی« مییاوگییان ثییابییت»م ر گرفان مفهوم رافیردر 

فا مؤثر خوافن  بود. اریاه ترهیزا    مخالفی از راکتفار دوربرد و امواافكنبمب
صور  وجود  ساییرر در خارج از این مناطق در  سایی اركارومیكی و جن   شنا

 (Hudson, 2019, P. 11)فناورر تزم، مؤثر خواف  بود. 

                                                                                                                                 

1- Honshu 

2- Marianas 

3- Guam 

4- Micronesia 

5- Palau 
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سی و ممامعت 1شكل  سار ض د ساراتسر  : مفافیه صملیاتی دریایی میرور دریایی چین میانی بر ا

 (A2/ADار نمنیاه

 
شماره  سیسامامه 1شكل  سار ض د ساراتسر   ارمنیاه ممامعت و فار میانی بر ا

چین و منیق اسییاارار آمها را با توجه به فواصییل ج اسییازر و اسییاارار و فاصییله 
شان می شود، م صاص داده  سامامه اخا ضه آمها که بای  به فر  دف . به طور کلی، صر

فار دریایی آمریكا نماو از دسیییارسیییی میرواین مو  فمافنگی با ف ا جلوگیرر 
( و مح ود کردن شییعا  صملیاتی آمها به 2یا ماوگروه ویسه دریایی  1فواپیمابر ضییربای

«  ض  دسارسی»فار ق رتمن  مناطق مزدیك به ساتل صور  گرفاه است. قابلیت
سی این میرو«ارممامعت منیاه»و  سار ن کنن  که در آفا به مناطای را مح ود می، د

گذارر کامل توامن  با ت ثیر( ممی3فار ماحر  آمریكا نگروه فوایی تاملسیییامامه
سامامه  ضر،  شوم . در تال تا میرور دریایی آمریكا « گروه فوایی تاملِ»م اار 

                                                                                                                                 

1-  naval task group 

2-  carrier strike group 

عملياتی استتت كه از چندين استتكاندران  یيهوادريا گروه؛ )carrier air wing(گروه هوايی حامل  - 3
های مختلف هواپيماهای بال ثابت و بال چرخشتتتی تشتتتكيل شتتتده و برای انجا  هواپيما و دستتتته

تجهيز  و هوايی نتتاوهتتای دريتتايی ايتتاالت متحتتده ستتتتازمتتانتتدهی، آموز  جتتديتتد هتتایعمليتتات
 (Friedman, June 2022).اندشده
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یاً می مایل دریایی را پوشیییش دف ؛ امرر که با  260توام  شیییعا  صملیاتی تاری
ماو مابر جایگزینی موفق  ماو 1«یمیازکاد م»فار فواپی مابر با  کاد »فار فواپی

فار اصییلی شیی ه جنگن هریزربه بع ( و جایگزینی برمامه 2015ناز سییال « فورد
فار با جنگن ه« سیییوپر فورمت 18-راا/ا ن یبوئ»کنومی میرور دریایی یعنی 

شعا  صملیاتی به  JSF F 35-Cج ی  چن من وره  شار (،   5۷5نجنگن ه تهاجمی م
ست. مایل دریایی افز ساد م ر  (Friedman, 2022, P. 43).ایش یافاه ا این یعنی بر ا

این « ارممامعت منیاه»و « ضیی  دسییارسییی»میرور دریایی چین، تمامی اق اما  
کشیییور، در وفله مخ یییت برار دور مگه داشیییان میرور دریایی ایات  ماح ه از 

سیییواتل چین گذارر آمها در مراور  زمریره دوم جزایر و یا مح ود کردن ت ثیر
 قابل مشاف ه است(.  1طراتی ش ه است. ناین موضو  در ج ول شماره 

ایات  ماح ه در این صرصه م امی را در م ر بگیریه، بای  « ماوگروه ویسه»اگر ماش 
واکنش اتاماری چین را مورد ارزیابی قرار دفیه. در این زمینه، در پاسیییخ به این 

ساراتسی ت ترین خیر از جامبسؤال که ته ی آمیز سخ ا ست، پا فار چین ک ام ا
خواف  بود؛ زیردریایی، یك سی اه صملیاتی « زیردریایی»آمریكایی، به اتامال زیاد 
، فمراه با «ارممامعت منیاه»و « ضییی  دسیییارسیییی»فار و جام  مرهز به قابلیت

: ارتیاطا ، فرمام فی 3C+Iفا و شیكه کامل و یكپارچه اركارومیكی نفمافنگی میرو
اسیییت که بُع  ج ی ر از بازدارم گی در  2کنارل + اطاصا  یا اطاصا  م امی( و

فار آمریكا گیرر از سیاستدف  و بای ای با بهرهممایی را مشان میارتیاط با ق ر 
ار م یر تایوان، کره جنوبی، ژاپن، و میرور دریایی این کشیییور نو ماح ان منیاه

شود. اتاق ص   ساراریا(، ر فار فكر ایات  ماح ه، میرور دریایی، مراکز فیلیپین و ا
                                                                                                                                 

 10شامل  ربن کاد كی( class aircraft carrier-Nimitzن ازیمیکاد مار ف اه مابریماو فواپ - 1

 كایماح ه آمر ات یا ییایدر ررویم راف اه ییایدر تال خ مت ماوگان در راف اه مابریفروم  ماو فواپ

امرام  كایآمر ییایدر ررویم ا یفرمام ه اسیق صمل ازیمیکاد به پاد خ ما  چ ار م نیا راست. مامگذار

 ادوادیام . ساخاه ش ه اینیرجیدر و وزیم وپور یم رسازیتوسط شرکت کشا مابریده ماوفواپ یش . تمام

. بوش ویجورج اچ. دبل ادوادیبه آو ام اخاه ش  و  رادیم 19۷2کاد در سال  نیماو ا نیمخ ا ازیمیم

 .  یگرد یاتیصمل 2009 لکه در سا باش یم ازیممیصضو خامواده  نی تریج 

2-  communication, command, control + intelligence/military intelligence 
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این چارش را به دقت مورد بررسی قرار  JCS)1آموزشی و فرمام فی سااد مشار  ن
ام  و معاا م  که اصام یك مفهوم صملیاتی یا رافیردر از سیییور چین به فیچ داده

د چین وجه به معنار اسییاارار و به کارگیرر کامل آن می ییت. بنابراین، بای  رویكر
مه ما یال اصام سیییا فار ت یییلیحاتی ج ی  میز ارزیابی شیییود فا و پلافورمدر ق

(Friedman, 2022, P. 45) که در موامیر مابر چینی  ماو فواپی ثال، اورین  به صنوان م  .
از کاد « 3واریاگ»فمان ماو فواپیمابر  2ن یائومیرروممایی شییی . در واق ،  2012
وسط اتحاد جمافیر شورور در اوکراین به آو ت 1988است که در سال  4«کازم و»

سال  شای در  شه ک ش . ت ساخت  1998ام اخاه  ش ، درتاری که  به چین فروخاه 
به صنوان یك کشای  2012در اسكله داریان چین تكمیل ش  و در سپاامیر  ن یائومیر

شای را ممی ش . این ک شی و تمرینی به خ مت گرفاه  شایآموز فایی که توان با ک
شور سط ک سافاده قرار میتو زیرا فاق  تمامی  گیرد ماای ه کرد،فار دیگر مورد ا

 یریت کاربردر و ظرفیت و فاق  سییامامه م «ماوگروه ویسه»صناصییر ضییرورر یك 
شی اثیا  ضعفتعامل آموز ست. با توجه به این مااط  شكی ش ه ا سامامه مو فا، 

در طی  Chengdu J-20افكن رادارگریز چینی و بمب  ASBM D-21Aفن  م لدام 
فا و پوشش بخشی از رافیرد ض دسارسی دو دفه گذشاه برار جیران این ضعف

 .Husain, 2017, P) ام . یكا، طراتی و تكامل یافاهار در برابر آمرو ممامعت منیاه

سی ض »در ج ول زیر، ترهیزا  (112 سار چین، میزان  «ارمنیاه ممامعت» و «د
 دف :بُرد و میرور م امی اساارار آمها را مشان می

 
 
 
 

                                                                                                                                 

1-  Joint Chiefs of Staff 

2-  Liaoning 

3-  Varyag 

4-  Kusnezov 
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 چین «ارمنیاه ممامعت» و «دسارسی ض »: ترهیزا  1ج ول شماره 

قه  ط ن م

 ساحلی
 دریاییمایل  150تا 

 میرور دریایی چین فار دریایی مین

 میرور دریایی/ میرور فوایی چین مینیفار تهاجمی زجنگن ه/ فواپیما

 بُردمیان

 میرور زمینی چین  N-ASCM SS  1-27فار کروز ض  کشایموشك مایل دریایی 186تا 

 دریایی چینمیرور   ASBM DF  2-15فار بار ایك ض  کشایموشك مایل دریایی 3۷3تا 

 میرور دریایی چین ASBM DF-15 فار بار ایك ض  کشایموشك مایل دریایی 500تا 

فار مرهز به موشییك DDGفار کاد ماوشییكن مایل دریایی ۷50تا 

فار شییكارر کاد زیردریایی /3ف ایت شییوم ه

 4کیلو/ سام 

 میرور دریایی چین

 

 

 دوربُرد

 میرور فوایی چین 5D6Hفواپیمار شناسایی  مایل دریایی 10۷5تا 

 میرور فوایی چین 6MKK30-SUافكن دور برد  بمب مایل دریایی 1304تا  

 دارار کشیای ضی  سییار بار یایك فارموشیك مایل دریایی 1366تا 

 ASBM DF-۷21ار ف اه کافك

 میرور زمینی چین

 Krause, 2019, P. 1) & (Brunsمنی : 
                                                                                                                                 

1 - ASCMنShip Cruise Missile/Cruise Missile-Antiفار کروز ضییی  کشیییای/ (: موشیییك
 فار کروز.موشك

2 - ABSMنShip Ballistic Missile-Antiفار بار ایك ض  کشای.(: موشك 
 میرور دریایی ارتش چین. 4فار ماوشكن کاد ساخت روسیه/ شورور، وات  - 3
شای ن -کاد کیلو: زیردریایی - 4 سابق SSک شورور  صل به  شكارر دیزری که در ا (، زیردریایی 

 دیزری شكارر چین. -فار اركاریكی. زیردریاییSONGفار کاد کشای -تعلق دارد. زیردریایی
سط چین توری  می TU-16فار جنگن ه - 5 شورور تو صل یك که تحت ری امس  شود، که در ا

فار و فواپیما ECMفار ف ایت امامهدر سییی HSبمب افكن میان برد تا دور برد اسیییت؛ ممومه 
 شناسایی دوربرد به خ مت گرفاه ش ه است.

برار میرور فوایی ارتش چین  SU-30( از -MKKممومه اصییاح شیی ه ن ۷0سییوخو بیش از  - 6
 ساخاه است.

7 - A21-ASBM DFار یا ماعارا.فار بار ایك سیار ض  کشای دارار کافك ف اه: موشك 
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ست که تاش ساراتسر خود در این در تاری ا فار چین برار ارتاار ترهیزا  و ا

فار گیرد. اساراتسی تتوزه دریا کاماً توسط ایات  ماح ه مورد ارزیابی قرار می
آمریكایی معاا م  به دریل اینكه از م ر برترر دریایی آمریكا اما ار تغییراتی ام   

ماپذیرر در دفه آین ه اشیییایاه گرفت. میرور آسییییبوجود دارد، اما آن را میای  با 
سارسی ض »دریایی ایات  ماح ه، رافیرد  چین را ب یار  «ارمنیاه ممامعت» و «د

اتخاذ کرده « دریایی -میرد فوایی»فار ج ر گرفاه و اق اما  مااابلی را در بخش
ست. ساا، فرگومه تمله به جنگن ه (Mahnken, 2022, P. 23)ا ار آمریكا فدر این را
صلهدر آو ساتل، توسط  12ار بیش از فار آزاد یعنی در فا مایل دریایی فراتر از 
سیی به آن پاسیخ شود و با ابزارصنوان اصان جن  تلای میفا بهآمریكایی فار منا

مشییی ه مابین ایات  فار ق یمی و تلداده خواف  شییی . در اینرا یكی از چارش
تق »فار دیگر فار جنگی کشورکن : چین به کشایماح ه و چین بازممود پی ا می

ضرر صارر خود ممی 200در « 1صیور ب ون  صادر امح دف  که این مایلی منیاه اقا
کار فاق  فرگومه پشیییاوامه تاوقی یا م امی اسیییت. در مواردر که تنش میان دو 

با  توام  به رویارویی م امیکشور در سی، باتیی قرار داشاه باش ، این سیاست می
 (Gertz, 2017, P. 77)صواقب مامعلومی منرر شود. 

ار برخوردار ف ان ، اگرچه بای  فر دو طرا از گزینه بازدارم گی رافیردر ف اه
اصاراا کرد که ایات  ماح ه در تال تاضر از م ر کمیت، کیفیت و طراتی تارییًا 

 ضیی »ر، رافیرد توجهی برخوردار اسییت. از این من فا از مزیت قابلدر فمه زمینه
و م ل مااابل آمریكایی آن، در اصییل شییییه به  «ارمنیاه ممامعت» و «دسییارسییی

ست نبا بن سرد ا شورور در طول جن   ب ت بین ایات  ماح ه و اتحاد جمافیر 
سی و م امی مو  روابط بین ایات  ماح ه و چین کامًا  سیا این تفاو  که از م ر 

تال، فرگومه (با این39، ص. 1400مر ،  ک لپا اتسامی و مافاو  است(. نشیخ
شییود فار آمریكایی ممكن اسییت به درگیرر شیی ی  م امی منرر میتمله به ماو

گیرامه صلیه صنوان یك تمله پیشکه به 1941نتمله ژاپن به پرل فارپر در دسییامیر 

                                                                                                                                 

1- Innocent Passage 
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ریزر شییی ه بود، اگرچه فیچ ماو فواپیمابر آمریكایی در دورت ایات  ماح ه طرح
سامامهآ فار ت لیحاتی ن رح ه در بن ر میود(. صاوه بر آن، با توجه به گ اردگی 

صیار تی یل شیییود و این توام  به یك جن  تمامدو کشیییور، فرگومه درگیرر می
خوافن  آن را یك از طرفین در تال تاضییر ممیدف  که فیچخیرر را مشییان می

وابط دو کشیییور، یكی از صوامل بپذیرم . بنابراین، مفهوم ق یمی بازدارم گی در ر
 کنن ه در این شرایط باقی مام ه است.  تعیین

 دريايي  -پاسخ نیروی دريايي اياالت متحده: نبرد هوايي -5

چین مامعی ج ر برار  «ارمنیاه ممامعت» و «دسارسی ض »از آمرایی که رافیرد 
ست، وزار  دفا  آمریكا به میرور دریاصملیا  شار  دریایی ا یی و میرور فار م

«  دریایی -میرد فوایی»فوایی خود دساور داده است تا در واکنش به آن یك مفهوم 
یا  مشیییار  را توسیییعه دفن .  صامل  (Giarra, 2022, P. 22)در چارچوو صمل

ساد رکن بنیادین تعیین ست که ب امیه ق ر  کنومی ایات  ماح ه بر ا کنن ه این ا
امام  این کشییور در این توزه بنا شیی ه افكنی بتضییور جهامی و توامایی ق ر 

 ماوگروه»افكنی دریایی تا ت ودر بر اساد منیق اساارار یك است. توامایی ق ر 
( قادر NTG( است که در قارب یك ماوگروه ویسه دریایی نCSG« نفواپیمابر ضربای
فار مح ود در مراور  و در درون مناطق ساتلی دشمن ف ان . به امرام صملیا 

ویسه در منیاه سواتل چین در اما اد امنیای و ماح ان آمریكا در منیاه، به شرکار
دریار چین جنوبی و شیرقی و در ماابل تایوان، کره جنوبی و ژاپن، اصیوتً بر این 

  (Friedman, 2022, P. 46).توامایی اساوار است.
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 اپیمابر ضربای ایات  ماح هار از ترکیب ماوگروه ویسه دریایی/ ماوگروه فو: ممومه2شكل شماره 

 (US Navy and Maritime Institute, 2021)منی : 
 

افكنی آمریكا، ک ام ترهیزا  اصییلی غیردریایی چین در برابر این ترهیزا  ق ر 
ساثنار زیردریایی شان میرونبه ا فار دریایی ق رتمن  آمریكا از فا( برار دور مگه ا

فا، گیرم ؟ در این زمینه، راکتقرار میمناطق سیییاتلی گ یییارده، مورد اسیییافاده 
شك سبفا بهفار کروز و بار ایك و فواپیمامو سامامهطور طییعی منا فار ترین 

سی ض » سار ضر،  «ارمنیاه ممامعت» و «د شك»چین ف ان . در تال تا فار مو
شای ض  ک شك»و « بار ایك  شایمو ض  ک فار در چارچوو برمامه« فار کروز 
من ر از خامواده سامامه موشكی شوم . چین با بهرهعه داده میت لیحاتی چین توس

رس  که یك سامامه ت لیحاتی موثر را در اخایار دارد. ، به م ر می(D-21)فن  دام 
(Gertz, 2017, P. 77) 
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فار قابلیت 2در مرله فوربز 1گران از جمله رورن تام یییونبا این تال، برخی تحلیل
ویسه توامایی آن در چین به« ارمنیاه ممامعت» و «سیدسار ض »فار اساسی سامامه

رس  برم . تام ون به این مایره میغرق کردن یك شناور آمریكایی را زیر سؤال می
فار فواپیمابر اگر فرمام فان م امی از مخاطرا  غیرضرورر اجاناو کنن ، ماو»که 

مود آرام تا اواسییط آمریكایی بای ییای ارتیاط خود را با موازمه ق ر  در غرو اقیا
گیرر صملیاتی و تغییرا  اساسی در جهت»گیرد که ور مایره می«. قرن تفظ کنن 

فار شیییود که مؤرفهرافیردر آمریكا برار ماابله با ته ی ا  چین زمامی محاق می
آمها « اجرار صملیاتی»اصیییلی اف اا رافیردر آمریكا نق ر  دریایی( و فمچنین 

ادر بر اساد مااضیا  ق ر  دریایی چین دچار تحول افكنی(، تا ت ر زینق ر 
 (Thompson, 2020, P. 99-102)« شود.

ژمرال مارتین. ار. »که توسییط  3آمریكا« فرمام فی سییااد مشییار »بر این اسییاد، 
)JOAC(« دسییارسییی صملیاتی مشییار »اب ا  شیی ، مفهوم  4«دیمپ ییی

را در ژامویه  5
ست که به من ور اجرار  201۷ شر کرد. این مفهوم، مینار امرام اق اماتی ا میرد »منا
 ممامعت» و «دسییارسییی ضیی »فار در واکنش به تاویت توامایی« دریایی -فوایی
ف ا اصیییلی،  (Hutchens, 2017, P. 27) گیرد.چین مورد توجه قرار می «ارمنیاه

افكنی یعنی تفظ ظرفیت ق ر  ا  دریایی اسیییت؛توامایی ورود اجیارر به صملی
کامل به من ور دسییارسییی میمئن به فر منیاه صملیاتی موردم ر صلیه چین اسییت. 

سی میمئن» سار سافاده ب ون مام  از ابزار«د ست که از طریق به ، ا شارکی ا فار م
 ,Roncolato) آی .فار ق ر  ملی آمریكا به دسیییت میکارگیرر تمامی ظرفیت

2022, P. 32)جا دو صامل ب ییییار مهه تاریخی و م امی در زمینه ت ارکا  و در این
ژمرال داگاد »میرور ام ییامی آمریكا را بای  مورد توجه قرار داد. اول اینكه، بیامیه 

                                                                                                                                 

1-  Loren Thompson 

2-  Forbes magazine 

3- Joint Chiefs of Staff 

4-  General Martin E. Dempsey 

5-  Joint Operational Access Concept (JOAC) 
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سیابرار جلوگیرر از جن » 1950در دفه  1«آرتورمك ، در شرایط «فار زمینی در آ
به دست آورد و « جن  کره»ایج مناسیی از کنومی ب یار افمیت دارد. مك آرتور ما

توام  مه برترر فنی و مه ت ییلیحاتی ممی»خواسییت این مكاه را گوشییزد کن  که می
از کارج  2«جیمز فورمز»پروف ور « کمیود پرسنل و اطاصا  تاکایكی را جیران کن .

تی دسارسی صملیا»میرور دریایی ارتش ایات  ماح ه میز در تف یر خود از دکارین 
ار تال دیرینهاین مفهوم، یك واقعیت ج ی  و در صین»کن  که اظهار می« مشییار 

گیرر از میروفار بومی توامن  با بهرهفار بیرومی میکن  که ق ر را تصییی یق می
شوم ( توجهی فنگام میرد در تیا  خلو  آمها مح وو میدشمن نکه مزیت قابل

 (Holmes, 2018, P. 66) «. نن فار مااومت صلیه خود، ماابله کبا جیهه
شناخت ابعاد ماریِ اجرار م سنلی و اطاصاتی(،  فهوم میرد صاوه بر این ارزاما  نپر

دسیییارسیییی »ار آمریكا ب ییییار افمیت دارد. تای در مفهوم فوایی میز بر-دریایی
ترین تارت خود به در کامل»اظهار شیی ه اسییت که این مفهوم « صملیاتی مشییار 

ه دور، به اجرار کامل آن به ظرفیت تمله از فاصیییل«. هی میاز داردتوجمناب  قابل
گریزر می امی دارد( فار دور بُرد نکه قابلیت رادارافكنج ی  بمب کارگیرر م ییل

 ,Mahnken) ( ب یییاگی دارد.Uفار دریایی نکاد یادفار دریایی مامن  پهو گزینه

2022, P. 11) 
فار تزم را برار بازدارم گی و یا شك ت بزاربرار آمكه فرمام فان م امی آمریكا ا

 ممامعت» و «دسییارسییی ضیی »ر فار ب یییار پیشییرفاهفا و قابلیتچین که از ابزار
فار فوایی، زمینی، دریایی، کن  فرافه کنن ، ادغام قابلیتاسیییافاده می «ارمنیاه

دریایی  -فضییایی و فضییار سییاییرر تزم اسییت. با این تال، مفهوم میرد فوایی
فار مام  که ف ا آن، تشیییكیل میروفمچنان یك مفهوم صملیاتی مح ود باقی می

شار  برار ماابله با ته ی  ش ی  رزمی فوایی و دریایی م   » و «دسارسی ض »ا  
بین میرور دریایی و  چین است. مكاه کلی ر، گ ارش فمكارر «ارمنیاه ممامعت

ست که به موبه خود ب ست: میرور فوایی ایات  ماح ه ا ساوار ا صل ا سه ا  -1ر 

                                                                                                                                 

1-  Douglas MacArthur 

2-  James Holmes 
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سازمامی میروفا به فمكارر سعه مهایی ارگوفار  سمی به من ور ماابله با تو فار ر
سی ض »فار چارش سار توافق بر  -2چین در بلن م  ؛  «ارمنیاه ممامعت» و «د

ار م امی فار شییاخهفار میروسییر این مفهوم تا اطمینان تاصییل شییود که ظرفیت
و در مهایت، ایراد  -3 طور معاوری ادغام شیی ه اسییت؛ی( بهندریایی، فوایی، زمین

فا، رافیرر و ارعملبهارین تعامل ممكن با دکارین، سییازمان، آموزش، مفاد، دسییاور
گان با ی كارر  مایی فم با در م ر گرفان توازن، افزومگی، توا فا  یت میرو فا و ف ا

سی، قابل فار ریزر میروو برمامهتوجهی از آمادگی کارآم ر آمها. این امر م الزم 
 (Roncolato, 2022, P. 41)فا است. ایات  ماح ه در این توزه

سی ض »صاوه بر اق اما  مفهومی در ماابل رافیرد  سار   «ارمنیاه ممامعت» و «د
فار سییی ییامی و ت ییلیحاتی خاص میرور دریایی ایات  ماح ه میز چین، واکنش

ترین ته ی ر طور خاصه بررسی شود. از م ر میرور دریایی آمریكا، بزرگبای  به
وجود دارد، دو مؤرفه یا « ماوگروه ویسه دریایی»یا « ماو فواپیمابر ضییربای»که برار 

چین اسییت: یكی  «ارمعت منیاهمما» و «دسییارسییی ضیی »ابزار از اسییاراتسر 
شك» شایمو ض  ک شك»( و دیگرر ASBM« نفار بار ایك  ض  مو فار کروز 

فار زیادر در مورد ت ثیر اتاماری بر (. در ایات  ماح ه، بحثASCM«نکشیییای
توام  به صنوان رور یك ماو فواپیمابر م ییییااً بزرگ وجود دارد که صاوه بر آن می

شیییود. در این خصیییوص، طرف اران م ریه آین ه  یك ف ا بزرگ در م ر گرفاه
، دتیل ماع د و مخالفی را صلیه «پذیرفار ب یار آسیبماو»میرور دریاییِ ب ون این 

ام ؛ به ویسه افزایش افكنی میرور دریایی آمریكا ارایه دادهسییازر رافیرد ق ر پیاده
 ضییی »ن رافیرد ر چین در زمینه صملیاتی کردفار اقاصیییادر و فناورامهتوامایی
سارسی و ادامه توسعه فناورر فمراه با افزایش روزافزون  «ارمنیاه ممامعت» و «د
فار بار یییایك ضییی  زیردریایی و بر از طریق موشیییكفار فواپیماماو ته ی ا 
توجه توان اسیییا تل جاربفار کروز ضییی  زیر دریایی. برار مثال، میموشیییك
گر دامشگاه دفا  ملی ایات  ماح ه را مام ل، اف ر گارد ساتلی و تحلی1آر.بی.واتس

صلی او صلیه ماو شامل فار فواپیمابر در ارتیاط با ق ر برد. دتیل ا افكنی آمریكا 

                                                                                                                                 

1-  R. B. Watts 
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 فار زیر است: اسا تل
سیین رم میرور »فار بزرگ، جایگزینی تغییر وضییعیت جهان، فزینه فنگفت وات »

شورور سافاده قرار « دریایی  سرد مورد ا سن رم میرور »گرفت با میکه در جن  
صحی، مافیت « دریایی م رن ارتش خلق چین سؤال دیرینه در مورد ارزیابی   وو 

و تیاتی  مو  ته ی . با توجه به اینكه ق ر  دریایی برار ایات  ماح ه ب یار مهه
گیرر رافیردر و صملیاتی ج ی  منییق بر ارگور اسیییت، او خواسیییاار یك جهت

ست؛ ش ه ا سیك  ساارار فا، رویكردل ته ی ا ، ایراد ابزارتحلی کا فار موین و ا
 (Watts, 2020, P. 21)« فا.صحی، ابزار

فا ذکر ش ، فه از م ر اساارار در چارچوو رافیرد ماشی که پیشار برار زیردریایی
سی ض » سار  -میرد فوایی»صنوان بخش یكپارچه و فه به «ارممامعت منیاه» و «د

فار دریایی چین و ایات  ماح ه، ، بیشیییارر دارد. میرومیاز به توضیییی« دریایی
شورار امنیت زیردریایی ضو دائه  فار تاکایكی و رافیردر در اخایار دارم . پنج ص

ار رسیییمی ف یییان ، بازدارم گی خود را بر فار ف یییاهسیییازمان ملل که ق ر 
ان آخرین صنوام ؛ چنین بازدارم گی بهار رافیردر قرار دادهفار ف یییاهزیردریایی

فا مشییكل اسییت، تع اد یابی این زیردریاییشییود. مكانتل در م ر گرفاه میراه
فار زمی ف ییان  و بنابراین سییامامهمشییخصییی از آمها به طور دائه در تال گشییت

ت یییلیحاتی آمها در فر زمامی قابل اسیییاارار اسیییت. آمها ظرفیت امرام تما  
کنن ه م ازه ق رتمن  را دارم  که تملهفمان ا جویامه یا ت اقل یك واکنش بهتافی

 ار(.میز مابود خواف  ش  نتای پس از اورین تمله ف اه
شران ف اه  صل طوتمی و با این تنها میرور پی ست که امرام صملیا  در فوا ار ا

فار اسییاارار ب یییار طوتمی، به آن ویسه در زیر آو( و چرخهفار زیاد نبهسییرصت
ارِ رافیردر بای  در سی، ، تمامی اجزار زیردریایی ف اهب اگی دارد. صاوه بر آن

ملی موجود باش : کشای، موتور، کل سامامه ارتیاطی و ترهیزا  اركارومیكی رزمی 
سازمامه شرامه موشكو باتتر از فمه  ساار  زیر ICBM)1ارنفار بین قارهفار پی ، ا

                                                                                                                                 

1-  inter-continental missiles 
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ناورر گ 1فار کشیییای چن من ورهآو، ف ف ا چن  بل  قا مهو ترهیزا   . اجزار 2ا
صلی زیردریایی که به فناورر واب اه ف ان ، به طور طییعی بازدارم گی مامح ود ا

سی را کافش می سی، تاکایكی زیردریاییدفن . با اینسیا شكارر تال، در  فار 
ضر، SSKاركارومیكی ن -دیزری سر جهان م اار ف ان ؛ درتال تا سرا ( صم تاً در 

فار شیكارر ارر توامایی اسیاارار زیردریاییتنها ایات  ماح ه به صیور  امحصی
ضربای را دارد. این زیردریایی با توجه به پیش (SSNنارف اه بینی ق ر  ماوگروه 

«  فار دیزریقایق»فار زیادر را به سیییرصت طی کن . ویسه بای  باوامن  م یییافت
ف ییان  که مزایار  «ارمنیاه ممامعت» و «دسییارسییی ضیی »آل رافیرد اجزار ای ه

 ار دارم : فار ف اهزیادر م یت به قایق
 فار پرصی ار شیایصی ا م ییت به کفار بیفار دارار موتوریابی قایقمكان

 تر است؛ ار دشوارفار ف اهدارار پیشرامه
 یخر رتر برافهمارون به صر اریب و ساخت و ساز فشرده، فا دارار این قایق  

 ف ان ؛ (راف اه فارکشای رتن برا 20000ل تن در مااب 3500-1500ن

 فار م رن ف ان ؛ موتور دارار فناورر(Thompson, 2020, P. 118) 
 و «دسییارسییی ضیی »درتاری که اجزار زیردریایی رافیردر در تحاق اسییاراتسر 

و را بر ، وظیفه اصلی ردیابی و امه ام اف اا دشمن در سی، آ«ارمنیاه ممامعت»
ف  فا  از ا فا  از خود(، سیییایر وظایف آن د با در م ر گرفان د ه ه دارد، ن اا ص

 مشخص شامل موارد زیر است: 
 فمرافی ماوگروه ضربای فواپیمابر یا ماوگروه ویسه دریایی خودر؛ 
 فار ضربای ویسه دشمن؛ردیابی ماوگروه 
  یابی یاییرد (. SS/SSK/SSN/ SSBNفار فار دشیییمن ندر کادزیردر

(Giarra, 2022, P. 11) 

ترین ابزار برار ردیابی و امه ام م ر کلی وجود دارد که بهارین و کارآم یك اتفاق
یك  که  به فمین طریق  یایی دیگر اسیییت.  یك زیردر یایی، توسیییط  یك زیردر
                                                                                                                                 

1-  Multi-Role Vessel 

2-  Multiple independently targetable reentry vehicle 
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 ممامعت» و «دسارسی ض »د زیردریایی شكارر یكی از اجزار اصلی تحاق رافیر
اه ق ر  «ارمنی یایی میز میاسیییت،  یار داشیییان افكنی در ب ون در اخا م   توا

ار فار ف یییاهفار ق رتمن  نکه از دی گاه ایات  ماح ه، زیردریاییزیردریایی
«  دریایی -میرد فوایی»ترین اجزار مفهوم اسیییت( امرام شیییود. در این رابیه، مهه

ار به فار بزرگ ف ییاهف ییان . این شییناور« اربر ف ییاهپیمافار فواماو»آمریكا، 
و میز « آجیس»فار دفا  ضیی بار ییایك فا، سییی ییاهبهارین شییكل توسییط جنگن ه

شییوم . این م ریه که فار فمراه از سییی،، زیر و رور آو محاف ت میزیردریایی
ضرور   شای و تای یك زیردریایی باوام  در مواق   ض  ک یك موشك بار ایك 

ار آمریكا را ب ون فیچ مامعی از می ان میرد خارج کن ، بر ف یییاهماو فواپیما یك
تال، فار واقعی. با اینبیشار شییه به اف امه است تا یك توق  صینیِ میانی بر تحلیل

فار کروز ضیی  کشییای و فار موشییكی بار ییایك ضیی  کشییای و موشییكسییامامه
ن  فا، میزیردریایی خصیییوص ماوفار فواپیمابر و به« ماوگروه ویسه دریایی»توام

  ) ,P. 2022Roncolato ,66(کن . را به ش   ته ی   1ارسوخت ف اه
آمریكا  2«قابلیت رزم مشییار » مشییان داده شیی ه اسییت، 1فمامیور که در شییكل 

سی اه ض بار ایك آجیسن ، 4یافاهفار گنرشك دریایی تكاملموشك ،3فار دفا  
                                                                                                                                 

1- Carrier Vessel, Nuclear 

 ربرا كایارتش آمر در ی( اصیاتCooperative Engagement Capabilityرزم مشار  ن قابلیت - 2

 . دراست وات  یمیرد توسط شیكه فرمام ف كیدر  ریرادار درگ رفا اهیتمام س روتریپوشش و کنارل کامپ

خود  تیدر توزه م ئور یجنگ ا یتمام صمل یکل تی، با اطا  از وضعفرمام فاناز  كیتارت فر  نیا

تمام آمها در آن منیاه  ای ینیزم ای ،ییایدر ،ییفوا یرزم رفااز وات  كیفر  یم ام شیتوامن  در مورد آرایم

 کنن . رریگهیتصم

3- Aegis Combat System اين سيستم بخشی از استراتژی دفاع موشكی آمريكا است كه به عنوان :
برای مقابله و رهگيری سامانه شود. اين شناخته می Sea-Base Midcourse« دفاع دريايی برای فاز ميانی»

طراحی  «ورود دوباره به جو»)پس از صعود و خروج از جو( تا فاز  «فاز پرواز»های بالستيک از موشک
تسليحاتی امانه گيری از سسازد تا با بهرههای جنگی را قادر میهمچنين كشتیاين سيستم . شده است

Aegis  بعالوه رادارan/spy-1 ،بالستيک دشمن را نابود سازد. شناورهای مجهز به سيستم های موشک
Aegis های بالستيک دشمن را به دفاع ضد توانند اطالعات حاصل از كشف و رهگيری موشکمی

 شكی زمينی انتقال دهند يا در صورت نياز خود با آنها درگير شوند.مو
 های ضتتدهای ضتتد هوايی و بدرد كوتاه نيروی دريايی آمريكا برای دفاع در برابر موشتتکموشتتک -4
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فار اصیییلی یك ترهیزا  اركارومیكی مااابل و ترهیزا  ضییی اركارومیكی( ابزار
 و «دسییارسییی ضیی »فار در برابر ته ی « ار(بر م رن نف ییاهماو فواپیما»یگان 
عت» مام یت رزم مشیییار »چین اسیییت.  «ارمنیاه م به« قابل صنوان در مرمو ، 

فار شود که سامامهمی فار کنارل ت لیحاتی تعریففا و سامامهفار از ت گرشیكه
 کن : ار کنارل میرا زیر در درون ماو فواپیمابر ف اه

 سی اه دفا  ض  بار ایك آجیس؛ 
 سامامه دفا  از خود کشای؛ 
 سامامه ف ایت رزم پیشرفاه؛ 
 فار تاکایكی دریایی؛ سامامه داده(Thompson, 2020, P. 118) 
ماودی گاه مافار مخارف در مورد ماش  ر میز وجود دارد. بر اسیییاد بفار فواپی
س ه میارعه سط مؤ شاخه « رم »ار که تو ست، یك  ش ه ا فوابرد میرور »امرام 
ش ه « دریایی ام  و آموزش دی هآمریكا که به رحاظ فنی و تاکایكی به خوبی ترهیز 
شوم  و از آمها میمی صنوان توان بهتوام  با کارآیی ب یار بات در فر زمامی م اار 

ضربای برار مشان دادن واکنش ت ریری و مناسب صلیه چین در شرایط یك یگان 
فار قیلی اشاره ش ، م امی و سیاسی مخالف اسافاده کرد. فمامیور که در ق مت

فار ماشكل از چن ین اسكام ران فواپیما و دساه« گروه فوایی تامل»در این زمینه 
ثابت و بال چرخشیییی در کنار چن ی بال  ن ترهیزا  م رن مخالف فواپیمافار 

فار ج ی  ماوفار دریایی آمریكا مورد اسییافاده توام  برار امرام صملیا دیگر، می
تر و معموری توان با ت یییلیحا  ارزانفا را معموتً ممیگومه صملیا قرار گیرد. این

شش فوایی می شرفاه( امرام داد. در آین ه، پو فار دور توام  از طریق پهیادنغیره پی
فار ب ون سییرمشییین و تای از فضییا امرام شییود. بنابراین، رافیرد امامهبُرد، سیی
ماییق ر  به توا ف اا رافیردر  یه چین برار تحاق ا كا صل فا و افكنی آمری
فا از من ر فا به منیاه صملیاتی میاز دارد. این یگانفار اصزام سیییری  یگانقابلیت

یر باشیین  که ممكن اسییت به دفن ه یك توامایی م اخله معابازدارم گی بای  مشییان
شوم .   ,Roncolato, 2022)طور فمزمان در چن ین مایه ت اد در جهان م اار 

                                                                                                                                 

 كشتی است.
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P. 33) 

ی و فرمام فرزم مشیییار  آمریكا که بیامگر یك شییییكه وات   در مرمو ، قابلیت
فار یم ام شیآرا کنارل فار ی توسیییط کنارلنیزم ،ییایدر ،ییفوا یرزم میرو
ست، در کنرایامه تر از فمه بكارگیرر مفهوم ار م امی و مههار تفكر چن توزهار ا
شار » سی صملیاتی م سار صله دور، به کارگیرر « د که م الزم ظرفیت تمله از فا

فار دریایی ج ی  فمامن  گریز و گزینهفار دوربُرد رادارافكنج ی  بمب م یییل
ر دریایی آمریكا صلیه فار دریایی پیشرفاه است، تاکنون توام اه موازمه و برترپهیاد

سی و ممامعت منیاه سار ض د ساراتسر  ار چین را تفظ کن . با این تال، اجزار ا
چین و ترهیزا  ماناسب با آن، به دریل ارتاار بنیه اقاصادر چین و افزایش بودجه 

از »روزرسییامی ف ییان ؛ امرر که فری  ذکریا در کااو م امی این کشییور در تال به
فار آن به توزه ره ت ثیرا  ثرو  اقاصییادر و ت ییرر مزیتدربا« ثرو  به ق ر 

 ق ر  م امی چین، به مااما  آمریكا فش ار داده است.
 قادر است که ارتشی بنابراین، چین به پشاوامه ق ر  اقاصادر خود درص د ت ار 

باشیی ؛  ارضیی دسییارسییی و من  منیاه میرور صنوان به صملیا  رافیردر اجرار به
 جلوگیرر اسییت تایوان که شییامل جنگی در آمریكا دخارت از توام می که میرویی
م اخاه ت خیر به را آمریكایی میروفار رسیییی ن یا کرده  میرور دخارت یا ت ثیر ا
سی تایوان م ئله اگرچه. دف می کافش را آمریكا فوایی و دریایی سا  در محرکی ا
ست، زمینه این سیون آن از فراتر اما ا  دریایی این میرور شامل چین م امی م رمیزا

 اسییت؛ میز دیگرر اف اا ممودن دمیال جهت در روزافزومی صییور  به کشییور،
ضی ادصافار از دفا  یا اثیا  اف افی م یر  دریار یا چین جنوبی دریار در چین ار

 خارجی م امی فارفعاریت تا را دارد تق این چین که دی گاه شییرقی، اصمال چین
 ارتیاطی دریایی خط از ممای ، تفاظت کنارل خود سیییاتلی خط مایلی 200 در را

 آمریكا مفوذ کشییورفا، جایگزینی دیگر از چینی شییهروم ان تخلیه و تفاظت چین،
سیفیك در ضعیت تحكیه و پا  اف اا از صم ه جهامی، ق ر  یك صنوان به چین و

 ق ر  بزرگ یك قواره در دریایی ق ر  توسعه سور به را پكن که است اساسی
اینها مواردر است که ایات  ماح ه  (Friedman, 2022, P. 56)است؛  کرده رفنمون
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 صلیه چین به سمت شرق آسیا رفنمون کرده است.« بازیابی توازن»را در جهت 

 گیری ارزيابي و نتیجه

امروزه دو ق ر  اصیییلی توزه دریایی جهان، ایات  ماح ه آمریكا و جمهورر 
وارد رقابت ج ر با  21فار ابا ایی قرن سیییالویسه از خلق چین ف یییان  که به

ویسه ام . مااما  آمریكا با ت سییی از افكار ام یشییمن ان این کشییور بهیك یگر شیی ه
مافان و تر فمامن  مكفار ق یمیجان میرشییایمر، فری  ذکریا و میز اسییاراتسی ییت

چارشیییگر در توزه ق رتی  پت چین را  بهژمرال کور ویسه در توزه فار مخالف 
ص د ریایی مید صادر خود در شاوامه ق ر  اقا دامن  و بر این باورم  که چین به پ

اسیییت. رافیردر که  ارتاار ق ر  م امی خود نبه قول ذکریا؛ از ثرو  به ق ر (
اه،  ها قرار گرف کار آم كا در دسیییاور فار آمری با میرو له  ااب نه برار م در این زمی

 در آمریكا دخارت از توام می هک است؛ رافیردر ارض دسارسی و ممامعت منیاه»
 آمریكایی میروفار رسیییی ن یا کن ، جلوگیرر تایوان از جمله جن  پیرامومی چین

 کافش را آمریكا فوایی و دریایی میرور دخارت و یا اینكه ت ثیر ام اخاه ت خیر به را
ج ی  فمامن   فار ت یییلیحاتیچین نشیییامل سیییامامه م امی م رمیزاسییییون. دف 

شای، موشكفار بموشك ض  ک شكی ار ایك  سامامه مو شای،  ض  ک فار کروز 
 فار رافیردر و...( فراتر از م ئله تایوان درص د تعایبفن ، اموا  زیردریاییدام 
 دریار در چین ارضیییی ادصافار از دفا  یا اثیا  فمچون رافیردر دیگرر اف اا
 فارفعاریت کنارلچین مینی بر  دی گاه شیییرقی، اصمال چین دریار یا چین جنوبی
 ارتیاطی دریایی خط از خود، تفاظت سیییاتلی خط مایلی 200 در خارجی م امی
سیفیك در آمریكا مفوذ جایگزینی چین، ست پا  ق ر  توسعه سور به را پكن که ا
فار دف ؛ اینها م ائلی است که ایات  ماح ه را با ت سی از توصیهسوق می دریایی

«  بازیابی توازن»فار تهاجمی به سمت ویسه رئاری تارمللی بهفار بیناساراتسی ت
و « ضیی  دسییارسییی»صلیه چین سییوق داده اسییت. اسییاراتسر آمریكا صلیه رافیرد 

فییار چین و بییا فیی ا بییازیییابی توازن، میانی بر مؤرفییه« ارممییامعییت منیاییه»
 دریایی است که مشامل بر اق اما  زیر است:« افكنیق ر »

ت ابیر -1 خاذ  لهم برار م امی ات عه با ااب یایی چین از جمله  طلییتوسییی در
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 با دفاصی قراردادفار آزاد، امضییار کشییایرامی فارصملیا  تع اد افزایش
 چین از جمله فیلیپین. جنوبی دریار در چین فم ایگان

 در آمریكا اق اما  از دیگر یكی: 1خاک یییارر منیاه دریایی فارتاکایك -2
یب از ارگوبردارر كارگیرر چینی، رق یك ب یایی فارتاکا اه در  منی
 فمین در. اسییت دشییمن سییور از آمها بكارگیرر با ماابله یا خاک ییارر
 اقیامود در بازدارم گی طرح»، 2021 ملی دفا  قامون ذیل آمریكا راسیییاا
ما  کردن خنثی برار را «آرام ق ا مه ا فا له چین و ب خوا ااب  گارد با م

 . زد این کشور کلی  ساتلی

 نیتام تفظ ادصار با 2019 سییال آمریكا در: دریایی فارائااا تشییكیل -3
 اائاا یك تشییكیل به اق ام ایران جنوو فارآو در تنش کافش و تردد
  «لسیییناین» تفاظای صملیا  م امی، ائااا این پی در. کرد دریایی امنیت
 اق اما  زا دیگر یكی دریایی فارائااا تشییكیل رو،این از. شیی  برگزار
یعنی  به ویسه در برابر رقیب اصییلی خود دریایی امنیت ت مین برار آمریكا

 شود.چین مح وو می
ار و ض دسارسی چین، این اق اما  و رافیردفار آمریكا صلیه اساراتسر من  منیاه

شور ت کی  می بیش از فمه بر قابلیت شار  این ک کن . این قابلیت در آمریكا رزم م
 ،ییفوا یرزم میروفار یم ام شیآرا ی و کنارلِفرمام فبیامگر یك شییییكه وات  

ار در برابر تهاجه اتاماری چین اسییت که فار رایامهی توسییط کنارلنیزم ،ییایدر
سی اه ض بار ایك آجیس،دربردارم ه  شك فار دفا   شك دریایی مو فار گنر

ست. این تكامل شرفاه ا ض اركارومیكی پی یافاه، ترهیزا  اركارومیكی و ترهیزا  
صلی ماو فواپیمافا، ابزارسی اه طور ار آمریكا ف ان  که بهبر م رن ف اهفار ا

                                                                                                                                 

 برای و كنندمی استتتفاده ابها  از كنشتتگران در آن كه استتت عملياتی محيط يک خاكستتتری منطقه  -1
 ديگر كنشگران متقابل اقدامات كه حالی در برند،می بهتتتره تعهتتتد عد  از راهبردی اهداف به رسيدن

 ،نادرستتتت اطالعات محور حول بازی ،سياسی نفتتتوذ ،مخفی عمليات از استفاده) نوين ابزارهای با را
 محدود ،و...( ابزار عنوان به هاچندمليتی ظرفيت از استفاده و پناهندگی ارائتتته و ،ایرستتتانه پوشتتت 

 (Hoffman, 2016, P. 231) ستازند.می
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چین طراتی « ارِممامعت منیاه»و « ض  دسارسی»خاص برار ماابله با ترهیزا  
در ارتش « دسییارسییی صملیاتی مشییار » . صاوه بر این، قابلیت امو صملیاتی شیی ه

صله دور، به کارگیرر م ل شمن از فا ج ی   آمریكا که م الزم ظرفیت تمله به د
مب نهفار دوربُرد رادارافكنب یادگریز و گزی ن  په مام ی  ف ج  یایی  فار فار در

ست تاکنون توام اه موازمه دریایی آمریكا را شرفاه ا در برابر چین تفظ  دریایی پی
 کن .

فا به فر تال، با ماای ه اتامات  از یك دی گاه صرفاً ت لیحاتی و صملیاتی، مشامه
تاکی از آن اسییت که جایگاه میرور دریایی ایات  ماح ه طی دو دفه آین ه تارییًا 

شه بر م لط باقی خواف  مام . اما به طور طییعی، ارتاار قابلیت فار صملیاتی فمی
گذار بوده است. میای  ا  سیاسی آمریكا و چین در مورد مناطق مخالف ت ثیرمذاکر

فراموش کنیه که به دریل مشیییكا  روزافزون اقاصیییادر جهامی، میرور دریایی 
 ایات  ماح ه فمامن  سییایر میروفار این کشییور مریور به کافش بودجه، به ت خیر

مه م اخان برما مه فار ت یییلیحاتی و تای صیییرا م ر کردنا فار از برخی برما
م ر از مشیییكا  داخلی و بازسیییازر خواف  بود. از سیییور دیگر، چین صیییرا

فار سیاست خارجی این کشور، به بازسازر و به روزرسامی میروفار م ل، چارش
ی  ویسه بر میرو ت ک با  ف  داد. نافزایش خود  مه خوا درصییی ر  12.2ر دریایی ادا

که به تازگی مناشییر شیی ه اسییت، یكی از بودجه م امی چین در سییال ماری آین ه 
فار م رر باشیی (. این موضییو  یاددآور گزارهفار آشییكار این جریان میمشییامه

ست که ت کی  می شایمر ا ش ارفار جان میر فار کن  ق ر رئاری ه تهاجمی و ف
ص  و میا  ارمللبین بزرگ در م ام شیك از ماا اصاماد بوده بی واقعی یك یگر آمار
 یا زدن صییی مه تهاجمی، اتاماتً درصییی د م امی فاردارر از قابلیتو با برخور
ویسه بزرگ دریایی به فارف ان . بر این اساد، ق ر  کردن ق ر  یك یگر منه م

و به  تهاجمی فاییاز اسییاراتسر ماگزیر خود امنیت از تفاظت برار آمریكا و چین
ساراتسر ق ر  خود سازرت اکثر ار چین و   منیاهض  دسارسی و من ف ان ؛ ا

 شوم .افكنیِ مااابل آمریكا در این راساا ارزیابی میرافیردفار ق ر 
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