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 چکیده

 گسترده، نظامی تجهیزات و هازیرساخت چشمگیر، اقتصادی قدرت بودن دارا با چین

 برایرا ظرفیت بیشترین شرقی، یاسیا منطقه کشورهای بر تأثیرگذاری و سیاسی قدرت

 اخیر هایسال در .دارد شرقی یاسیا منطقه در ،متحده ایاالت هایسیاست بردن والئس زیر

 تمرکز کاهش است. یافته تداوم کشور این اقتصادی رشد کنار در چین نظامی نوسازی

 ،«بوش دبلیو جورج» جمهوری ریاست دوران در شرقی یاسیا منطقه بر ایاالتمتحده
 گسترده تعامالت و منافع افزایش و شرقی یاسیا منطقه در چین نفوذ گسترش موجب

با منطقه کشورهای با اقتصادی  به چرخش"سیاست اتخاذ و اوباما امدن کار روی شد.

 اختالفات» که والئس این به پاسخ دریافت. افزایش پكن و واشنگتن ختالفاتا"اسیا سوی

متحده و چین بین موجود  «است؟ گذاشته کشور دو روابط بر تأثیری چه ایاالت

 و اقتصادی سیاسی، اختالفات که معتقدند نگارندگان  دوره در بویژه نظامی -امنیتی

 در کشور دوالمللیدرمنطقهوروابطبین تنش افزایشوجبم اوباما جمهوری ریاست

شد نظامی-امنیتی و سیاسی اقتصادی، هایحوزه  و چین میان اختالفات مقاله این در.
 افزایش شودکهموجبتبیینمی ،امنیتی و اقتصادی سیاسی، زمینه سه در ایاالتمتحده

 .نیزشدهاست کشور دو روابط در تنش
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 بیان مسئله

 .اول،دنبالکردهاست را اسیا با مرتبط اصلی منافع دسته سه ،ایاالتمتحده تاریخ طول در

 در خود هایسیاست با همسو کشورهای و خود امنیتی منافع حفظ دنبال به همواره ایاالتمتحده

دوم، شرقیییااس منطقه است. متحده بوده در ایاالت  هایفرصت و تجارت گسترش سعی

ایاالتمتحدهحامیگسترش سوم،.ترکندپررنگ منطقه این در را خود حضور داشتهتااقتصادی

اینهنجارهایخوددرمنطقهبودهاست  با تعامل در ایاالتمتحده مدت بلند منافع دسته، سه .

  (Green, 2016: 10) .است هاسال لطو رادر شرقی یاسیا

 دریای در چینکه سرزمینی ادعاهای قبیل: از مواردی در امریكاایاالتمتحده کلی طور به

 ساخت ؛چین نظامی یبودجه افزایش و ارتش نوسازی ؛اقلیمی تغییرات خوددارد؛ شرقی و جنوبی

 حقوق ؛سایبری فضای در چین عملكرد خودداشته؛ جنوبی دریای کهچیندرمصنوعی جزایر

چین سازیدموکراسی یندآفر و تایوان علیه چین تهدید ؛شمالی کره از چین حمایت ؛بشر

 .دارد کشور این با اختالفاتی

 به مایل چین آیا ،اینكه زمینه در واحد پاسخ یک که است معتقد بهشدت ایاالتمتحده

 امریكا و چین تاریخی، لحاظ ندارد.از ودوج ،خیر یا است کنونی غالب المللیبین نظم به پیوستن

 Green, Bush) دارند جدی نظر اختالف اسیا در ایمنطقه نظم آینده توصیف چگونگی مورد در

and Rapp-Hooper, 2017: 20). 

 به زدن دامن تبت، منطقه ژهیبو کشور این داخلی امور در ایاالتمتحده مداخله سر بر نیز چین

 هایطرف نفع به سرزمینی مناقشات در مداخله تایوان، به تسلیحات روشف منطقه، در گرینظامی

 کاهش برای هاتالش و اقیانوسیه-اسیا منطقه در امریكا نظامی حضور گسترش چین، با مناقشه مورد

 .دارد اختالف کشور این با جهان و منطقه در چین اثرگذاری و رشد

 :از عبارتند کهاست یفاهدا به دستیابی دنبال به چین ،امریكا دید از

 متحدین نظام تضعیف ،اسیا اصلی قدرت عنوان به ایاالتمتحده جای به چین جایگزینی

 استفاده ،امریكا قدرت و اعتبار به ییاسیا کشورهای اعتماد بردن سوال زیر ،اسیا در ایاالتمتحده

 مقابل در ینچ نظامی هایقابلیت افزایش یی،اسیا کشورهای جذب برای اقتصادی قدرت از

 و امریكا اقتصادی مدل در تردید ایجاد شرقی، یاسیا منطقه در ایاالتمتحده نظامی مداخله

 کلی طور .به(Blackwill & Tellis, 2015: 19) آینده در ایاالتمتحده با مواجهه از جلوگیری

 .کرد بندیقسیمت نظامی-امنیتی و اقتصادی سیاسی، حوزه سه در را کشور دو اختالفات توانمی
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 نحوه و شرقی یاسیا در ایاالتمتحده و چین اختالفات ترینعمده بررسی درپی مقاله این

 که سوال این به پاسخ در .است کشور دو این جانبه دو روابط بر اختالفات این ثیرگذاریأت

 گارندگانن است؟داشته کشور دو روابط بر ثیریأت چه ایاالتمتحده و چین بین موجود اختالفات

 اوباما جمهوری ریاست دوره در بویژه نظامی -امنیتی و اقتصادی سیاسی، اختالفات که معتقدند

دراینمقالهاختالفات شدهاست المللبینروابط و منطقه در کشور دو بین تنش افزایشموجب

تبیینمی اقتصادیوامنیتی، افزایششودکهموجبچینوایاالتمتحدهدرسهزمینهسیاسی،

 .تنشدرروابطدوکشورنیزشدهاست

 

 اهمیت و ضرورت تحقیق

 بسیاری با نیزایگسترده تجاری روابط که است جهان اقتصادی برتر هایقدرت از یكی چین

یاسیا در چین جایگاه و نقش شناخت دارد. ایران میاسال جمهوری جمله از جهان کشورهای از

 جهان کشورهای بسیاریاز منافع که جهان در اقتصادی رشد ترینسریع با کشوری عنوان به شرقی

 هایواکنش و آن منافع و اهداف الملل،بین نظام در چین موقعیت دارد. اهمیت ،وابستهبهآنست

 .ستکشورها سایر با کشور این روابط درایاالتمتحده،متأثر هایسیاست به کشور این



 ایاالتمتحده و چین بین موجود اختالفات از: ستا عبارت تحقیق این پرسش: پرسش تحقیق

 است؟ گذاشته کشور دو روابط بر تأثیری چه



 جمهوری ریاست دوره در بویژه نظامی -امنیتی و اقتصادی سیاسی، اختالفات: تحقیق فرضیه

 .است شده المللیبین و ایمنطقه عرصه در کشور دو بین تنشافزایش موجب «اوباما»

 

 انسجام عدم و پراکندگی دارای پژوهش این یموضوع حوزه در موجود آثار: پیشینه تحقیق

 و کنندنمی بررسی جامع صورت به را کشور دو روابط در موجود اختالفات ابعاد و است بسیاری

  نپرداختند. ابعاد تمامی به یا

 

 روش .است تحلیلی توصیفی رویكرد با کیفی نوشتار این در پژوهش روش: روش تحقیق

 .است اینترنتی منابع و مقاالت و کتب بهمستقیم رجوع از استفاده با ایکتابخانه ها،داده وریگردآ
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 چارچوب نظری: واقعگرایی انگیزشی

 گراییواقع شود.می گرفته بهره نظری چارچوب عنوان به انگیزشی گراییواقع از اینپژوهش در

 نظام در موجود مرج و هرج دهد.می قرار جنگ احتمال روی بر را خود تمرکز تمام ؛انگیزشی

 ایجاد ضرورت را کار طمع هایدولت بلكه داند،نمی المللیبین نظام ساختار از ناشی ،را المللبین

 متفاوتی هایانگیزه دارای هادولت انگیزشی، گرایانواقع نظر از کند.می معرفی کشمكش و تضاد

 و طلبیجاه هادولت از برخی برای بلكه نیست، هایین و اول اولویت بقا ها،آن همه برای و هستند

طمع را هادولت از دسته این انگیزشی راهكار باشد. بیشتری اهمیت دارای است ممكن خواهیافزون

 تمایل جهت در امنیت با نامربوط دالیلی به را المللبین نظام منافع که هاییدولت کند؛می کار

دولت روی بر امنیت معادله در را خود بحث تمرکز انگیزشی راهكار .کندمی توزیع مجددا خویش

می قرار را کارطمع هایدولت امنیت، جوینده هایدولت برابر در آنان گذارد.می امنیت جویای های

  (.7936:62 خانی، )عبداله نیستند هادولت این دغدغه تنها یا و نخست اولویت بقا و امنیت و دهند

 است نظر این بر و داندمی اعتمادیبی را امنیت جویای هایدولت دیج تهدید راهكار، این

 خواهد کشمكش و تضاد ایجاد باعث یكدیگر هایانگیزه به بازیگران از دسته این اعتمادیبی که

 نمود، حذف کامال را هاانگیزه به اعتمادیبی تواننمی اگرچه که کندمی تأکید بالفاصله اما شد،

 علت به امنیت جویای هایدولت و دارند اختیار در آن کاهش برای وسیعی امكانات هادولت

 قرار شناسایی مورد امنیت جویندگان عنوان به را یكدیگر قادرند کلی طور به درونی تمایالت

 (61-7936:62خانی، )عبداله کنند جلوگیری تضاد و کشمكش از و دهند

 خود آینده هایانگیزه و هایقابلیت مورد در لكهب دیگران، هایانگیزه مورد در تنها نه هادولت

 بازیگران دیگر هایانگیزه به توجه بدون توانندنمی هادولت هستند. روبهرو قطعیت عدم با نیز

 مطمئن هاآن آینده اهداف مورد در هستند، کارطمع یا و امنیت جویای آنها اینكه بر مبنی حاضر،

 نامطمئن هادولت سایر مورد در هادولت که موقعیتی .در(Taliaferro, 2000-2001: 145) شوند

 موضوع این .بود خواهد هزینه پر کارطمع بازیگر برای امنیت، جویای دولت اقدامات هستند،

 .(Copeland, 2000: 202) شد خواهد هادولت توسط قطعیت عدم کاهش سبب

 یابند، دست توافق به که است ممكن کارطمع هایدولت و امنیت جوینده هایدولت اگرچه

دولتاحتمالنداردکه بنابراین .است بیشتر بسیار کارطمع هایدولت برای توافق هایهزینه اما

 سایر که آن برای کارطمع دولت (Glaser, 1994-1995: 68-69). بپذیرند را توافقی کارطمع های

 سایر سپس است. خود امنیت دنبال به اتنه که کندمی ایجاد را باور این سازد، گمراه را کشورها
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 برای را کارطمع دولت که کنندمی دنبال خود پذیریآسیب بر مبنی را هاییسیاست کشورها

می قادر خود طلبانهتوسعه اهداف به رسیدن  جویای کشور .(Glaser, 1994-1995: 68) سازد

 .(Glaser, 1994-1995: 67)بدهد تاهمی آن، هایانگیزه بودن خطربی و خود دشمن به باید امنیت،

 راهكار این ندارد. تأکید توازن عامل بر تنها جنگ وقوع احتمال کاهش در انگیزشی راهكار

 برابر در بیشتر آن هایتوصیه و دهدمی اهمیت کارطمع هایدولت با مقابله برای دفاع عامل به

 از جنگ احتمال کاهش بر شیانگیز راهكار اصلی تمرکز است. صادق امنیت جویای هایدولت

 وقوع صورت در دفاعی راهكار اتخاذ با درحالیكه هاست،نگرانی کاهش و اعتماد افزایش طریق

 (.7936:63 خانی، )عبداله است برخوردار نیز شكست احتمال کاهش برای آمادگی از جنگ،

 منطقه هایشتن افزایش چین، و ایاالتمتحده میان اختالفات بررسی از پس نوشتار این در

 .شودمی بررسی انگیزشی گراییواقع چارچوب در اختالفات این نتیجه در شرقی یاسیا

 

 حوزه سیاسی

 از چین حمایت است، مشهود شرقی یاسیا منطقه در که کشور دو سیاسی اختالفات جمله از

 و مالیش کره به کشور تریننزدیک چین .است تایوان از ایاالتمتحده پشتیبانی و شمالی کره

 چین ،امریكا نظر از است. کشور این به صنعتی آالتماشین و سوخت غذا، دهنده ارائه بزرگترین

 تسلیحات گسترش از جلوگیری بالستیک، موشكی هایبرنامه توقف نظیر: هاییزمینه در توانمی

کمککند شمالی کره بر اقتصادی هایتحریم اعمال و ایهسته امریكا  اب همچنین چین .به

 کره برابر در المللی،بین هایسازمان دیگر در حضور و ملل سازمان امنیت شورای در عضویت

 سازمان هایتحریم اجرای به نسبت همچنین هاامریكایی کند. ایفا تواندمی را میمه نقش شمالی

 جزیره شبه در ثبات چین، اولیه تمایل اما هستند. مشكوک چین سوی از شمالی کره مورد در ملل

 & Nanto)است شمالی کره ایهسته سالح خلع که ایاالتمتحده منافع با تضاد در که است کره

Manyin, 2010: 1-2). ترجدی شمالی کره مورد در را کشور دو اختالفات که چیزی آن واقع در 

 ایهسته تسلیحات موضوع فصل و حل برای چین انگیزه به نسبت ایاالتمتحده تردید سازد،می

 تا دارد سعی شمالی کره از حمایت با چین که است باور این بر ایاالتمتحده .است شمالی کره

 و حل در کشور این هایسیاست ناکارآمدی و کند تضعیف را منطقه در ایاالتمتحده موقعیت

 .سازد آشكار را منطقه هایبحران فصل

 و کند محدود چین و متحدهایاالت بین را قدرت انحصار که"دو جی"نظم هر به ایاالتمتحده
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 جمله از ایاس در کشورها از یاریبس که است باور نیا بر و است عالقهبی کند، محروم را هاقدرت سایر

 ایاالتمتحده گر،ید طرف از .شوند ملحق یافرامنطقه گرانیباز صفوف به است ممكن هند و ژاپن

 نیا مدت بلند اتحاد از یریجلوگ آن جهینت که رفتیپذ نخواهد را قدرت از یدیجد ساختار هرگز

 که یامنطقه نظم دیجد یالگو یریگشكل از و باشد خود یهااستیس با همسو گرانیباز با کشور

 یایاس منطقه یساز ثباتیب عامل را آن و است نگران گردد، ایاس منطقه در نیچ نفوذ شیافزا به منجر

 یراهبردها سمت به نیچ با را خود یگوها و فتگ تا کندیم تالش ایاالتمتحده .پنداردیم یشرق

 .(Green, Bush & Rapp-Hooper , 2017: 21) کند تیهدا کیاستراتژ و مدت بلند

 

 (دالر میلیون (2012-2002) شمالی کره با تجارت از جنوبی کره و چین سهم)  :1جدول
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Source: Li Tingting, “China-North Korea Trade in 2015: The Beginning of a Downturn”, 2016. 

 

 به تسلیحات فروش زمینه در ایاالتمتحده اقدامات مورد در چین نگرانی دیگر فطر از

ایاالت ارتش اقیانوسیه -اسیا فرماندهی7«کیتینگ تیموتی» است. منطقه در تنش ایجاد و تایوان

 عنوان چین راهبرد با رابطه در را نكته سه چین -امریكا روابط کنفرانس در 6331 اکتبر در متحده

 دوم، است. چین مقابل در خود فعلی مینظا برتری حفظ دنبال به ایاالتمتحده ،اول کرد:

 .شود حفظ چین و تایوان بین مینظا توازن که است این تسلیحات فروش طریق از مریكاا خواست

 دهد تغییر زور و اجبار وسیله به را تایوان در ثبات داد نخواهد اجازه چین به ایاالتمتحده سوم،

.(Layne, 2013: 16) اصلی منافع به زدن لطمه جهت در گامی را ایاالتمتحده رویكرد این چین 

 در تایوان از حمایت در امریكا هایانگیزه که معتقدند هاچینی .داندمی منطقه در خود سنتی و

 ایجاد طریق از منطقه سازیثباتبی خود، پیرامونی مناطق بر چین تأثیرگذاری کاهش راستای

  .است شرقی اسیای منطقه به بخشیدن ثبات در چین نقش پذیرش عدم و تسلیحاتی رقابت

 ایجاد آن، براساس که کندمی دنبال شرقی یاسیا منطقه در را جدیدی امنیتی مفهوم چین

 و کندمی رد اسیا منطقه در را خود های سیاست با همسو کشورهای با ایاالتمتحده اتحاد
                                                                                                                                               
1. Timothy Keating 
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(Blackwill and Tellis, 2015: 14). هاستییاسیا وسیلههب اسیا امنیت مدیریت خواستار
  

 

 حوزه اقتصادی

 روند و اقتصادی اصالحات از پس چشمگیری شكل به امریكا و چین اقتصادی مناسبات

 دو میان تجارت حجم مجموع .یافت گسترش میالدی هفتاد دهه اواخر در چین تجاری آزادسازی

 آغاز را خود اقتصادی اصالحات چین که سالی) 7313 الس در دالر میلیارد دو رقم از کشور

 روابط رشد، به رو تجاری روابط وجود با رسد.می 6371 سال در دالر میلیارد 299 رقم به (کرد

 بسیاری متحده، ایاالت دیدگاه از است. همراه تنش با اغلب و شده پیچیده بسیار جانبه دو اقتصادی

 که هایینگرانی مهمترین است. آزاد بازار اقتصاد به چین ناقص انتقال از ناشی تجاری هایتنش از

 آمیز؛تبعیض نوآورانه هایسیاست معنوی؛ مالكیت حقوق ناکارآمد نسبی اجرای :دارد امریكا

 مانند) صنعتی هایسیاست از گسترده استفاده جهانی؛ تجارت سازمان تعهدات گزینشی اجرای

 و چین داخلی صنایع از حمایت و ترویج برای (گذاریسرمایه و تجاری موانع و هایارانه

 امریكا که است اقداماتی جمله از «یوآن» ارزش بر تأثیرگذاری برای گرانهمداخله هایسیاست

 (Morrison, 2018) .داندمی آزاد تجارت قواعد خالف را آنها
 

  2012-1890 :نیچ با ایاالت متحده تجارت :2 جدول

 «دالر اردیلیم)

 متحده ایاالت تجاری تراز متحده ایاالت واردات متحده ایاالت صادرات سال

1980 8/3 1/1 7/2 
1990 8/4 2/15 4/10- 
2000 3/16 1/100 8/83- 
2010 9/91 0/365 0/273- 
2011 1/104 4/399 3/295- 
2012 5/110 6/425 1/315- 
2013 7/121 4/440 7/318- 
2014 7/123 5/468 8/344- 
2015 9/115 2/483 3/367- 
2016 6/115 6/462 0/347- 
2017 9/130 9/501 0/371- 

Source: Wayne M. Morrison,” China-U.S. Trade Issues”, 23 January 2018, p. 3. 

 

 ینگران کشور، دو یاقتصاد منافع یدگیتن هم در ن،یچ و كایامر جانبه دو روابط چارچوب در

 .دارد وجود نیچ با یگذارهیسرما و یتجار روابط بودن رمتقابلیغ و ثباتیب تیماه یبرا یادیز

برا توجه نیچ یسو از هاینگران نیا به اگر  ابتكارات چارچوب در كایامر شرکت ینشود،

 ,Hart). شودیم فیتضع ،G20مانند یجهان تیحاکم ابتكارات جمله از ،یاقتصاد تیحاکم
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Economy and Gewirtz , 2017: 47.) بر اخیر هایسال در امریكا و چین جانبه دو تجاری روابط 

 حال در و بزرگ منفی تجاری تراز نظیر موضوعاتی .است شده تیره موضوعات از شماری سر

 موجب که بازار در خود ارز ارزش افزایش مورد در چین مقاومت چین، با تجارت در امریكا رشد

 شود،می کشورها سایر از چین واردات شدن گران و کشورها سایر به چین صادرات شدن ارزان

سیاست از بسیاری و (سایبری هایفعالیت طریق از) ایاالتمتحده معنوی مالكیت حق از تخلف

 حمایت به یا و کرده وضع خارجی هایشرکت بر جدیدی هایمحدودیت که چین صنعتی های

متحده .پردازدمی یارانه طریق از خود داخلی هایشرکت از  های سیاست مورد رد ایاالت

 در که جهانی اقتصاد در اقتصادی کالن نوسانات و است بدبین چین تجاری هایشیوه و اقتصادی

 زیانبار ایاالتمتحده اقتصاد برای را است چین اقتصاد نوسانی عملكردهای خارجی اثرات نتیجه

 ضمن تا است ودهب درصدد همواره چین حال این با .(Kennedy & Economy, 2017: 10) داندمی

 متحده، ایاالت با تجاری مناسبات در بیشتر تجاری منافع کسب و خود داخلی تولیدات از حمایت

  کند. جلوگیری خود تجاری منافع به زدن لطمه برای متقابل اقدامی در امریكا انگیزه از

 ت.اس چین با تجارت در ایاالتمتحده تجاری کسری مقدار مورد در امریكا اصلی نگرانی

 است یافته افزایش 6373 در دالر میلیارد 933 به 7333 سال در دالر میلیارد 73 از منفی تراز

.(Morrison, 2015B: 2) نیروی کاهش از چهارم یک از بیش که دهدمی نشان اخیر مطالعات 

 بوده چینی واردات از ناشی 6331 تا 7333 هایسال در امریكا صنعتی بخش در مشغولبهکار

 شدید موجبافزایش چین دولت توسط ارزی مداخله (Kennedy & Economy, 2017: 13) .است

 به امریكا بهادار اوراق مانند: دارایی عنوان به آنها از برخی .است شده چین خارجی ارزی ذخایر

(Morrison, 2015B: 48-49).اندشده گذاریسرمایه ایاالتمتحده در دالر
  

 جهانی صحنه در نفوذ با و مهم بسیار بازیگر یک کشور این از چین رشد به رو اقتصادی قدرت

 جهانی، اقتصادی هایهمكاری مانند متحده، ایاالت منافع برای اهمیت با مسائل در که است ساخته

 است موقعیتی در چین .دارد حیاتی و مهم نقشی شمالی کره اقدامات و ایهسته اشاعه اقلیمی، تغییرات

 .(Morrison, 2015A: 43) کند تهدید را هاآن هم و کمک ایاالتمتحده منافع هبتواندهممی که
 

 نظامی -حوزه امنیتی

 زیرا شود.می شرقی یاسیا منطقه در امریكا برای امنیتی چالش ایجاد موجب چین خیزش

 دراینصورتچین شود. منجر کشور این ایمنطقه هژمونی به تواندمی چین قدرت میزان افزایش



 253 2112-2112شرقی  یاسیا منطقه در ایاالت متحده و چین میان اختالفات
 

 دید از .(Ross, 2013: 24)کند مواجه چالش و دگرگونی با را منطقه در موجود نظم تواندمی

 ایاالتمتحده امنیت و اقتصاد بر ایمنطقه قدرت یک عنوان به مدت، دراز در چین ظهور ،امریكا

 ردمو در بیشتری شفافیت با باید چین مینظا قدرت رشد که دارد اعتقاد امریكا .است تأثیرگذار

 Department of).شود منطقه در اختالف ایجاد از تا باشد همراه کشور این استراتژیک اهداف

Defense, 2012: 2.) منطقه امنیتی تحوالت در ترگسترده نقشی ایفای برای الزم منابع از چین 

 هایهزینه افزایش .است برخوردار هاآن در ایاالتمتحده تأثیرگذاری کاهش و شرقی اسیای

 نسبت چین هایانگیزه و اهداف مورد در جدی تردیدی با را امریكا اخیر، هایسال در چین امینظ

  است. ساخته رو روبه جهان و منطقه آینده تحوالت در کشور این نقش به

 

 چین نوسازی و افزایش بودجه نظامی  -الف

 خود مینظا ضورح تقویت راستای در چین مینظا سازیمدرن به امریكا کنون تا 7336 سال از

7نمایی قدرت برای شرقی یاسیا در
 تنگه در 7332 سال مواجهه پیرو است. داده نشان واکنش 

6کلینتون بیل تایوان،
 لس طبقه زیردریایی کردن منتقل با را شرقی یاسیا به امریكا راهبردی گذار 

9گوام به اروپا از آنجلس
 با همكاری طریق از را خود حضور همچنین ایاالتمتحده کرد. شروع 

 مینظا نوسازی تداوم .(Ross, 2013: 26)است کرده تقویت هاسال طی ایمنطقه امنیتی شرکای

 کشورهای برای بویژه و خود دفاعی هایقابلیت درباره امریكا نگرانی افزایش به منجر چین سریع

 نیروهای بسیج مقابل در تایوان و جنوبی کره ژاپن، یعنی منطقه در امریكا هایسیاست با همسو

 دریایی قدرت چین ،امریكا دیدگاه طبق بر .(Tsai, 2013: 4)است شده اقیانوسیه -اسیا در چینی

 چین مداوم و آرام دریایی طلبیتوسعه دهد.می گسترش خود ساحلی هایسرزمین از فراتر را خود

 بلكه است، آرام اقیانوس غرب و شرقی یاسیا در امریكا دریایی نیروی برتری برای چالشی تنها نه

 ،6379 سال از .De Castro, 2013: 336) )دهدمی نشان منطقه آینده قبال در را چین نامعلوم نیات

 تولید خود دریایی نیروی در کارگیریهب برای جدید هایکشتی دیگری کشور هر از بیش چین

 .(Broderick, 2015: 6)است کرده

 به را کشور این تا است کرده بسیاری تمرکز فرامرزی دریایی هایقابلیت ایجاد روی بر چین 

 این هواپیمابر ناو اولین از جنگنده جت آمیزموفقیت پرواز سازد. قادر فرامرزی هایعملیات انجام

                                                                                                                                               
1. Power Projection 
2. Bill Clinton 
3. Guam 
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 ,Dormandy) است چین گسترش حال در مینظا هایظرفیت دهندهنشان ،2012 نوامبر در کشور

 مناطق در عملیات انجام به شروع چین دریایی نیروی هایکشتی اخیر، هایسال در .(37 :2013

 ،6376 سال نوامبر ماه اواخر در .(O'Rourke, 2015: 46) اندکرده خود ساحلی هایآب از دور

 سواحل در مینظا پایگاه یک ایجاد برای جیبوتی با مذاکره حال در کشور این که کرد ییدتأ چین

  .(O'Rourke, 2015: 47) است جیبوتی

 همراه آرام اقیانوس و اسیا امنیتی محیط در تغییر با چین توسط ارتش نوسازی برنامه اجرای

 گسترش و توسعه بر چین، بخشآزادی ارتش نوسازی برنامه .(Ian Easton, 2013: 3)است بوده

 هایموشک است. شده متمرکز سرنشین بدون هایپرتابه دیگر و شونده هدایت هایموشک

 ,Ian Easton)دارند را زمین جو تا گیریاوج قابلیت چین توسط شده ساخته کروز و یکبالست

 گذشته دهه دو در برد،می رنج بودجه شدید کاهش از ایاالتمتحده ارتش حالیكه در .(6 :2013

 است نیا تیواقع .(Ian Easton, 2013: 10)است داده افزایش سرعت به را خود بودجه چین ارتش

 نهیزم در یهمكار کنند،یم دنبال را یمتفاوتیمل تیامن منافع فیتعار نیچ و كایامر که یزمان تا

 & Green, Bush) شد نخواهد اختالف مورد یا منطقه مسائل فصل و حل به منجر یجهان مسائل

Rapp-Hooper , 2017: 25). 

 
 2012  درینظام یهانهیهز نیباالتر با کشور 3: 11 جدول

 رتبه
 کشور

 نههزی

 دالر میلیارد

(2016) 

 ٪16 تغییر

(2007) 

 
 

 سهمی عنوان بهمینظا هزینه

 (٪) داخلی ناخالص تولید از

2015 2016  2007 2016 

 3/3 8/3  -8/4 611 متحده ایاالت 1 1

 [9/1] [9/1]  118 215 چین 2 2

 [3/5] [4/3]  87 2/69 روسیه 3 4

 10 5/8  20 7/63 سعودی عربستان 4 3

 5/2 3/2  54 9/55 هند 5 7

 3/2 3/2  8/2 7/55 فرانسه 6 5

 9/1 2/2  -12 3/48 انگلستان 7 6

 0/1 9/0  5/2 1/46 ژاپن 8 8

 2/1 2/1  8/6 1/41 آلمان 9 9

 7/2 5/2  35 8/36 جنوبی کره 10 10
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 5/1 6/1  -16 9/27 ایتالیا 11 11

 2 8/1  29 6/24 استرالیا 12 13

 3/1 5/1  18 7/23 برزیل 13 12

14 14 
 متحده امارات

 عربی
8/22 123  3/3 7/5 

        
       
 مجموع

 جهان
 686   1 14  3/2 2/2 

Source: nan tian et al., “Trends in World Military Expenditure, 2016 (SIPRI Fact 
Sheet)”, April 2017, p. 2. 

 

 اختالفات سرزمینی در دریای جنوبی چین -ب

 اما نیست، چین جنوبی دریای ارضی اختالفات در درگیر مستقیم طور به یاالتمتحدها

 ایمنطقه شرکای و کشور این های سیاست با همسو کشورهای از بسیاری دربرگیرنده اختالفات

7سنكاکو -دیائویو جزایر بر مالكیت سر بر اختالفاتی چین .(Broderick, 2015: 1)است
 در ژاپن با 

 و داندمی ژاپن قلمرو از بخشی را سنكاکو - دیائویو جزیره ایاالتمتحده دارد. چین قیشر دریای

 آن از ژاپن-امریكا دفاعی هایهمكاری معاهده پنجم ماده اساس بر که است کرده اعالم نتیجه در

 چین، جنوبی دریای اهمیت بررسی به بخش این در .(Broderick, 2015: 11)کرد خواهد دفاع

 .شودمی پرداخته آن در مصنوعی جزایر احداث و دریا این قلمرو در سرزمینی یادعاها

 

 نیچ یجنوب یایدر تیاهم

 اهمیت که است ایمنطقه میعمو امنیت و تجارت برای میمه مجرای چین جنوبی دریای

 برای مهم گذرگاهی که منطقه این در ماالکا تنگه است. افزایش حال در آن راهبردی و اقتصادی

 به و غنی ماهیگیری منابع نظر از دریا این تجارت، بر عالوه رود.می شمارهب منطقه به نفت رداتوا

 ذخایر وجود (Broderick, 2015: 1). دریاست بستر زیر در عظیم نفتی ذخایر دارای بالقوه طور

 مناقشات چین، جنوبی و شرقی دریای بستر زیر در بزرگ هیدروکربنی منابع و ارزش با ماهی

 به چین جنوبی دریای در که زندمی تخمین ملل سازمان گزارش است. کرده تشدید را دریایی

 حدود امریكا انرژی اطالعات اداره .است موجود جهانی شیالت تولید از درصد 73 از بیش تنهایی

                                                                                                                                               
1. The Diaoyu –Senkaku Islands 
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 و چین جنوبی دریای در گازی ذخایر مكعب فوت تریلیون 733 و نفتی ذخایر بشكه میلیارد 77

 نفتی ذخایر بشكه میلیون 633 و طبیعی گاز ذخایر مكعب فوت تریلیون دو تا یک از همچنین

 Department of Defense the United States of)است کرده برآورد چین شرقی دریای در موجود

America, 2015: 5.)  

 مرزبندی سر بر گسترده اختالفات و چین جنوبی دریای در فراوان انرژی منابع وجود

 آن در موجود منابع برداریبهره در گسترده رقابت و اختالفات تشدید موجب منطقه هایکشور

 در چین اقدامات با مخالفت به مناقشه هایطرف سایر از جانبداری با ایاالتمتحده است. شده

 .است کرده چین جنوبی دریای

 ذخایر وجود ا،دری بستر زیر در موجود انرژی منابع حیث از چین جنوبی دریای کلی طور به

 از راهبردی هایجنبه و واردات و صادرات برای منطقه اقتصادی کریدور ماهیگیری، فراوان

 .است برخوردار منطقه کشورهای برای باالیی اهمیت

 

 نیچ یجنوب یایدر در ینیسرزم یادعاها

 ادعاهای است: اصلی موضوع سه پیرامون چین، جنوبی دریای در دریایی و ارضی اختالفات

 برخی توسط از بیش دریایی ادعاهای و مدعیان میان در دریایی ادعاهای مدعیان، میان در رضیا

 دارد، وجود چین جنوبی دریای اختالفات در مدعی شش ارضی، ادعاهای به توجه با .مدعیان از

در ویتنام و تایوان فیلیپین، مالزی، چین، برونئی، شامل که  اولین ارضی، ادعاهای زمینه است.

 7313 سال از چین که است،7پرسل جزایر حاکمیت سر بر ویتنام و تایوان چین، میان تالفاخ

 هایصخره سر بر فیلیپین و تایوان چین، میان رقابت، دومین آورد. در خود حاکمیت تحت را آنها

 9اسپرتلی جزایر در اختالف سومین است.6اسكاربورو
 حاکمیت ویتنام و تایوان چین، .است 

 از هاییبخش حاکمیت فیلیپین و مالزی برونئی، درحالیكه کنند،می ادعا را اسپرتلی جزایرمیتما

 .(Department of Defense, 2015: 6) هستند مدعی را جزایر

 هستند. صخره و جزایر تعدادی شامل چین جنوبی دریای در مناقشه تحت مناطق ترتیب بدین

 :است زایرج از گروه چهار از متشكل چین جنوبی دریای

 بر حاکمیت مدعی تایوان و چین که کنگ هنگ جنوب مایلی 633 در واقع ،3پراتاس جزایر

                                                                                                                                               
1. The Paracel Islands 
2. Scarborough Reef 
3. The Spratly Islands 
4. The Pratas Islands 
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 .هستند آن

 و چین ویتنام، توسط و است شده واقع چین جنوبی دریای شمالی بخش در نیز پرسل جزایر

 .گرفت 7313 سال در ویتنام از را پرسل جزایر چین .است گرفته قرار ادعا مورد تایوان

7لوزون جزیره از مایلی 793 فاصله در اسكاربورو هایرهصخ
 و تایوان چین، و است فیلیپین 

 .مدعیآنهستند مورد فیلیپین

 ادعا ویتنام و تایوان چین، را جزایر این تمام است. چین جنوبی دریای مرکز در اسپرتلی جزایر

 دانندمی خود کمیتحا جزء را آن از هاییبخش فیلیپین و برونئی مالزی، اما است، شده

(Broderick, 2015: 3). 

 به جزیره نه و بیست چین، حاکمیت تحت جزیره هفت اسپرتلی، جزایر گروه مجموع از

 ,Dolven)دارد تعلق تایوان به جزیره یک و مالزی به جزیره پنج فیلیپین، به جزیره هشت ویتنام،

 ادعاهای و منابع با مرتبط اکمیتیح مدعیحقوق آنان دریایی، مدعیان به توجه با .(16 :2015

 Department of) کنندمی مطرح را چین جنوبی دریای در شده واقع دریایی نواحی بر قلمرویی

Defense, 2015: 8).  

 چین شرقی و جنوبی دریاهای در را خود دریایی نیروی هایفعالیت ایگسترده طور به چین

 در را متعددی دریایی هایرزمایش خود، دریایی ادعاهای پیشبرد برای چین است. داده گسترش

 موقعیت که هاینان جزیره در چین توسط عظیم زیردریایی پایگاه تأسیس دهد.طرحمی انجام منطقه

 کنترل حفظ برای چین اقدامات از یكی است، مناقشه مورد نواحی نزدیكی در دریایی ناوگان این

 (De Castro, 2013: 340-341). است چین نوبیج دریای در خود حاکمیت تحت نواحی بر بیشتر
  

 نیچ یمل تیامن منافع است ممكن نیچ یشرق و یجنوب یاهایدر در مناقشه مورد مناطق اگرچه

 منطقه در را كایامر یمل منافع میمستق طور به اقدامات نیا که است نگران كایکند،امر دیتهد را

 با همسو یکشورها تیامن به كایامر تعهد نیچ اتاقدام اول؛ :شود زیبرانگ چالش جهت دو از ایاس

 .کندیم فیتضع را ایاس منطقه در خود یهااستیس

 ی،استراتژ ایاالتمتحده دگاهید از نیچ یجنوب یایدر در ینظام قدرت از نیچ استفاده دوم،

 رد ثبات نیهمچن و است بوده انیجر در کنون تا 7317 سال از که را نیچ به نسبت كایامر تعامل

رفت پر در را یناوبر یآزاد و تیامن تواندیم و سازدیم همراه چالش با را هیانوسیاق -ایاس منطقه

ایاالت .(Green, Bush & Rapp-Hooper , 2017: 22) کند دیتهد جهان ییایدر خطوط نیوآمدتر

                                                                                                                                               
1. Luzon Island 
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  تمناقشا در کشور این هایسیاست با همسو کشورهای بودن درگیر بهانه با امریكامتحده

 اقدام چین جنوبی دریای در خود مینظا حضور گسترش به چین، جنوبی دریای در سرزمینی

  است. کرده

 

 نیچ یجنوب یایدر در یمصنوع ریجزا ساخت

 خود، هایزمین احیای هایفعالیت از بخشی عنوان به جهان، سراسر در متعددی کشورهای

 برخی اند.ساخته خود طبیعی اصلی ینسرزم سواحل به نزدیک هایآب و بنادر در مصنوعی جزایر

 جز به مدعیان تمام ،اسپرتلی در است. شده ساخته ژاپن توسط مصنوعی جزایر این بزرگترین از

 مقامات و ناظران چند هر اند،داده انجام خود کنترل تحت هایبخش در را احیا یندآفر برونئی

 کشورهاست سایر از ترگسترده بسیار چین هایفعالیت که کنندمی استدالل ایاالتمتحده دولتی

(Dolven, 2015: 20).  

 مناقشه مورد مناطق بر بیشتر حاکمیت ایجاد برای تالش در چین که دهدمی احتمال امریكا

 دریای در هوایی دفاع منطقه ایجاد در سعی چین کهاست این امریكا نگرانی خاص، طور به .باشد

 امریكا .کرد اعالم چین شرقی دریای در 6379 سال در که آنچه به شبیه بسیار دارد، چین جنوبی

 دنبالهب چندجانبه، صورت به مناقشه مورد مناطق سر بر مذاکره از امتناع با چین که است معتقد

  .(Broderick, 2015: 4) است خود مدعی قلمرو حفظ

6جنوبی جانسون ،7هیوز دریایی صخره سه حداقل اسپرتلی، جزایر مجموعه در
9میسچف و 

 در 

 طبق بر .(Dolven, 2015: 1) دارند قرار اقتصادی انحصاری منطقه دریایی مایل 633 محدوده

 چین، جنوبی دریای در چین کنترل تحت جزایر از ایماهواره هایعكس بر بنا هاییامریكا ادعای

 رادارها، طی،ارتبا تجهیزات هوایی، ضد و سطح ضد هایسیستم و توپخانه ،3پادگان نظیر امكاناتی

 باند متر هزار سه است. مستقر جزایر این در اسكله و سوخت انبارهای بالگرد، و هواپیما باند

 ,Dolven) کنددنبالمی را چین عملیاتی محدوده گسترش ،6آتشین صلیب جزیره در هواپیما

چین(9 :2015  کرده اماقد دیگر امكانات و فرودگاه رادار، برج ها،اسكله ساخت به همچنین .

حمل مصنوعی جزایر از یكی در امریكا دفاع وزارت میرس مقامات ها،گزارش طبق بر است.

                                                                                                                                               
1. Hughes Reef 
2. Johnson South Reef 
3. Mischief Reef 
4. Garrison 
5. Fiery Cross Reef 
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 ترگسترده هایگشت نظیر چین اقدامات به ایاالتمتحده اند.کرده شناسایی را7توپخانه کننده

 وینیر توسط مناقشه مورد نواحی از برخی انسداد چینی، هایکشتی دیگر و دریایی نیروی توسط

 حال در و مناقشه مورد هایآب در انرژی اکتشاف ماهیگیری، ممنوعیت اعالم چین، دریایی

 برانگیز چالش موارد عنوان به چین کنترل تحت جزیره چندین در هازیرساخت بهبود و احیا حاضر

 .(Dolven, 2015: 1)کندمی اشاره

 بین هاتنش بزرگترین از ییك به منجر خود جنوبی دریای در مصنوعی جزایر ساختچینبا

 پایگاه عنوان به آن راهبردی موقعیت جزایر این اهمیت دالیل از است. شده چین و ایاالتمتحده

 در را ایاالتمتحده دریایی نیروی شده مستقر ناوگان تواندمی چین آن، وسیله به که است مینظا

 .بكشد چالش به منطقه هایآب

 

 در منطقه اسیای شرقی متحده ها میان چین و ایاالترشد تنش

 خالف بر را آن و کندمی قلمداد آمیز تحریک دریایی مناقشات در را امریكا دخالت چین

 .(Gupta, 2014: 111) گیرددرنظرمی خود ملی امنیت مصالح

 امكانات ایجاد طریق اسپرتلیاز جزایر زنجیره در را راهبردی توازن چین امروز امریكا دید از  

 داده تغییر مالزی و فیلیپین ویتنام، مینظا تجهیزات و هاپادگان دادن قرار شعاع تحت با مینظا

  (.McDevitt, 2016: 45)است

 حال در شدت به چینی جنگی هایکشتی و هواپیماها چین، شرقی دریای موضوع به توجه با

 گسترش و توسعه که رسدمی نظر به هستند. مناقشه مورد جزایر پیرامون منطقه در زنی گشت

 کشورهای و امریكا بهوسیله کشور این شدن احاطه احساس به پاسخی چین دریایی نیروهای

  .(Gupta, 2014: 108) باشد شرقی یاسیا منطقه در کشور این هایسیاست با همسو

 این به چین متقابل پاسخ و آن جنوبی دریای در چین تحرکات قبال در ایاالتمتحده اقدامات

 .است بوده شرقی اسیای منطقه در کشور دو امنیتی -نظامی هایتنش جمله از اقدامات

 

 چین و شرقی جنوبی دریای در نظامی تنش افزایش -الف

  :کرد بیان چنین توانمی را منطقه در امریكا نظامی حضور موارد مهمترین

 هایزمینه ایجاد نگاپور،س در دریایی نیروی جدید استقرار استرالیا، در نیروها جدید استقرار

 فیلیپین؛ با مینظا همكاری برای جدید

                                                                                                                                               
1. Artillery vehicles 
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 شرق در کشور این نظامی حضور متحده، ایاالت دفاعی هایهزینه کلی سطح کاهش وجود با

 سیاسی، نظر از و ترمنعطف منطقه، در ترگسترده توزیع با مینظا حضور این شود.می تقویت اسیا

  (Manyin, 2012: 1) .بود خواهد پایدارتر

 این دهدمی نشان خاصی توجه چین جنوبی دریای در سرزمینی مناقشات به متحده تایاال

 این از را امریكا چین، جنوبی دریای گرفتن اختیار در با دارد قصد چین که کندمی تصور کشور

 از عیوسی طیف از استفاده با چین جنوبی دریای در موجود مناقشات به امریكا براند. عقب منطقه

 :ازجمله است، داده پاسخ سیاسی ابزارهای

 است؛ چین جنوبی دریای در ناوبری آزادی مدعی امریكا*

 و چین سرزمینی ادعاهای کشیدن چالش به برای امریكا توسط ناوبری آزادی عملیات انجام*

 است؛ المللبین حقوق با مغایر امریكا نظر بر بنا که ادعاها از دسته آن

 تا دریایی و هوایی هایظرفیت ایجاد برای استرالیا و ژاپن مانند همفكر یکشورها با کار*

 کنند؛ نظارت بهتر را خود دریایی و هوایی فضای مناقشات، تأثیر تحت کشورهای

 حقوق با مطابق و آمیزصلح صورت به مناقشات فصل و حل برای اطراف همه از درخواست*

 مربوطه؛ المللبین

 .مناقشه هایطرف برای واقعی ایرنامهب اتخاذ برای درخواست*

متحده مینظا حضور گسترش  چین، جنوبی دریای هوایی حریم و هاآب در ایاالت

  .(Revere, 2016: 8) کردهاست ایجاد چین ارضی ادعاهای برای را بیشتری هایچالش

 بیشتر کاستراتژی عمق توسعه در کشور این منافع دهنده نشان جنوبی دریای در چین رویكرد

 تخته درآوردن کنترل تحت با چین(Green, 2016: 15). است خود پیرامونی دریایی محیط در

 در چین نیات از فیلیپین هاینگرانی افزایش موجب ،6376 ژوئن در فیلیپین از اسكابرو هایسنگ

 هیدرو و شیالت منابع از تا دارد قصد اجبار با چین که کندمی تصور فیلیپین شد. جنوبی دریای

تنها برداریبهره مناقشه مورد مناطق کربن  مورد فیلیپین توسط که ایعمده گازی میدان کند.

 جنوبی دریای در موجود منابع رو این از و رسدمی اتمام به 6363 سال تا گیرد،می قرار استخراج

 برای چین توسط جنوبی دریای در جزایر احیای .است اهمیت حائز بسیار کشور این برای چین

7کراس فایری جزیره در شده احداث فرودگاه است.باند کننده نگران فیلیپین
 نوع هر فرود قابلیت 

 میسچف جزیره و سوبی جزیره در فرود باندهای احداث همچنین .دارد را چین ارتش هواپیمای

                                                                                                                                               
1. Fiery Cross Reef 
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چین شده فیلیپین مضاعف نگرانی سبب نیز  هایزیرساخت و بندری امكانات همچنین است.

 هایسنگ تخته که کنندمی اظهار فیلیپینی مقامات و داده گسترش خود جزیره هفت در را مینظا

 در هاچینی پایگاه ترینفعال اکنون هم دارد، فیلیپین خاک به را فاصله نزدیكترین که میسچف

 رشد حال در سرعت به اسپرتلی در چینی مینظا شبه و دریایی نیروی پرسنل شمار است. اسپرتلی

 .(Green, 2016: 74) تاس

7الین دش ناین  طرح چین، که 6333 سال از
 کنترل و ارائه متحد ملل سازمان به را دریایی 

 چالش عنوان به را دریایی حوزه ویتنام کرد، اعالم چین جنوبی دریای نواحی بیشتر بر را خود

 13 آن در که یمختصر درگیری از بعد چین ،7366 سال در است. کرده تلقی خود مهم امنیتی

 اخیر، هایدرسال گرفت. ویتنام از را جانسون جنوبی هایسنگ تخته شدند، کشتهویتنامی تفنگدار

 ماهیگیری جرم به پرسل، جزایر اطراف در بویژه را میویتنا ماهیگیران دستگیری چینی مقامات

 اکتشاف دکل ،دولتی چینی شرکت یک ،6373 مه ماه در اند.کرده اعالم چین درخاک غیرقانونی

6یو شی هاییانگ نفت
 را استقرار این هانوی که کرد مستقر ویتنام سواحل و پرسل جزایر بین در را 

 بین اختالفات بزرگترین از یكی به دکل این استقرار .کرد اعالم خود اقتصادی انحصاری منطقه در

 .(Green, 2016: 106) است اخیر هایسال در چین و ویتنام

 در مستقیم تحریكی عنوان به دریایی مناقشات در را امریكا دخالت چین اتیک،دیپلم بحث در

 جزایر زنجیره در را راهبردی توازن چین امروز امریكا دید از  .(Gupta, 2014: 111) گیردمی نظر

 ویتنام، مینظا تجهیزات و هاپادگان دادن قرار شعاع تحت با مینظا امكانات ایجاد طریق از اسپرتلی

 حریم در متحده تایاال شناسایی پروازهای .(McDevitt, 2016: 45)است داده تغییر مالزی و یلیپینف

 از دیگر یكی است. چین و ایاالتمتحده میان تنش منبع منطقه، کشورهای بین مناقشه مورد هوایی

 وهاینیر عملیات این در است. ناوبری آزادی امریكا وسیله به گرفته صورت معمول هایفعالیت

 را ادعاها این و کرده عبور مدعی کشورهای توسط شده ادعا دریایی و هوایی فضای از امریكا نظامی

9السن اس.اس.یو کشتی شناسد.نمی رسمیت به
 چارچوب در امریكا دریایی نیروی به متعلق 

 هک اسپرتلی جزایر در رسوبی هایسنگ تخته اطراف در 6376 نوامبر در ناوبری آزادی عملیات

  .(Green, 2016: 43)پرداخت زنی گشت به دارد، را آن بر حاکمیت ادعای چین

 توجه ایمنطقه پذیرش عدم-دسترسی ضد هایقابلیت جمله از چین نظامی هایقابلیت بهبود

                                                                                                                                               
1. Nine-Dash Line 
2. Haiyang Shiyou oil Exploration Rig 
3. The U.S. Navy Ship USS Lassen 
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 سازیپیاده حال در هاسال چین ایتوسعه هایبرنامه از بسیاری است. کرده جلب بسیار را امریكا

(Saunders, 2013: 13). اندگرفته هدف را امریكا مینظا هایقابلیت که رسدمی نظر به و اندبوده
 با 

 حال در شدت به چینی جنگی هایکشتی و هواپیماها چین، شرقی دریای موضوع به توجه

 گسترش و توسعه که رسدمی نظر به هستند. مناقشه مورد جزایر پیرامون منطقه در زنیگشت

 کشورهای  و امریكا توسط کشور این شدن احاطه احساس به پاسخی چین توسط دریایی نیروهای

  .(Gupta, 2014: 108)است شرقی اسیای منطقه در کشور این هایسیاست با همسو

 بین در دریایی نیروی توسعه منطقه، کشورهای توسط تسلیحات خرید افزایش کلی طور به

 ژاپن، و چین امریكا، کشورهای اییدری نیروی بیشتر زنیگشت و حضور منطقه، کشورهای

 توسط سازیجزیره و دیگر هایکشور ماهیگیری هایقایق توقیف نظامی، مانورهای شمار افزایش

 .است شده دریایی مناقشات شدن امنیتی سبب منطقه کشورهای از تعدادی و چین

 

 شرقی اسیای در امریکا نفوذ گسترش از جلوگیری برای چین اقدامات -ب

 کره با سیاسی و اقتصادی روابط تقویت به توجهی قابل طور به چین امریكا، هایتحریم برخالف

 واردات و هازیرساخت شمالی، کره معادن استخراج در چین گذاریسرمایه .است پرداخته شمالی

 هایسال در .(Ross, 2013: 33) است یافته چشمگیری افزایش 6333 سال از شمالی کره معدنی منابع

 تعمیق :جمله از داشته مبادرت امریكا نظامی موازنه تضعیف به اقداماتی اتخاذ با چین 6377 و 6373

 مناقشه مورد مناطق در منابع توسعه از جلوگیری به اقدام چین، به منطقه کشورهای اقتصادی وابستگی

 به رزیدنو مداومت حال عین در و ایاالتمتحده با مستقیم مواجهه از پرهیز کشورها، سایر توسط

 .(De Castro, 2013: 332) است ذکر قابل زمینه این در خود دریایی قدرت توسعه

 مورد هایبخش در خود قدرت دادن نشان برای را ایالعادهفوق اقدامات چین امریكا، نگاه از

 یاییدر امنیتی هایکشتی از استفاده قبیل: از اقداماتی دادهاست. انجام چین جنوبی دریای در مناقشه

 بگذارند، احترام مناقشه مورد مناطق در چین حاکمیتی حق به تا مدعی کشورهای دیگر به فشار برای

 و مناقشه مورد مناطق اداره برای وجهی چند مدیریتی ساختار ایجاد دریایی، منابع از برداریبهره

 چین .(De Castro, 2013: 344) است مناقشات موضوع در آنآسه واحد موضع اتخاذ از جلوگیری

 به دیگر کشورهای عوض در و است نداده تغییر را خود خارجی سیاست اهداف که است معتقد

 انجام چین سرزمینی ادعاهای کشیدن چالش به برای را بیشتری هایتالش امریكا، پشتیبانی وسیله

 کرده اعالم ایگسترده طور به چین ببرند. بین از خود هایسرزمین بر را چین حاکمیت حق تا اندداده
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 را خود هایسیاست و است نداده انجام ناوبری مشروع آزادی نقض راستای در اقدامی هیچ که است

 برداریبهره منظور به آمیزصلح هایگفتگو طریق از ارضی مناقشات کردن فصل و حل برای

 مناقشات که تاس کرده اعالم چین کند.می دنبال مناقشه مورد مناطق در دریایی منابع از مشترک

 امریكا از و شود فصل و حل مناقشه مورد هایطرف با دوجانبه گفتگوهای طریق از باید سرزمینی

 خودداری مناقشه مورد هایطرف از جانبداری و مناقشات در مداخله از که است کرده درخواست

 دلیل به که دارد داعتقا زیرا است، ایمنطقه هایسازمان در مناقشات حل دنبال به امریكا اما کند.

 قرار فشار تحت را مناقشه طرف کشورهای تواندمی دوجانبه مذاکره در کشور این چین، قدرت

 کردن ناکارآمد منظور به که داشته اعتراض  امریكا هوایی -دریایی نبرد مفهوم به همچنین چین دهد.

 .(Saunders, 2013: 10-11)استشده گرفته نظر در چین دسترسی ضد راهبرد

 امریكا با برابر حق داشتن مبنای بر اسیا در جدیدی امنیتی و سیاسی نظم گیریشكل خواهان چین

 تالشی عنوان به را امریكا جدید سیاست چین .(Bendini, 2016: 17)است ایمنطقه مسائل زمینه در

  .(Gupta and Shrivastav, 2014: 22)است کرده تعبیر خود قدرت افزایش از جلوگیری برای جامع

 قابل متحدهتایاال اقدامات با مقابله برای اخیر هایسال در چین گرایانهچندجانبه رویكرد

 سوی به چین رویكرد در را عطفی نقطه تواندمی اسیا گذاریسرمایه زیرساخت بانک است. توجه

 گراییانبهج چند گوناگون اشكال با کار تجربه چین اخیر، هایسال دهد.در نشان گراییچندجانبه

 و روسیه همراه به را شانگهای همكاری ایمنطقه سازمان چین ،6337 درسال است. داشته را

 نظر در ناتو درقبال چین برای تعادلی وزنه عنوان به که کرد اندازیراه مرکزی اسیای کشورهای

 هند، روسیه، چون: کشورهایی حضور با7بریک انجمن به پكن ،6333 درسال شود.می گرفته

 ملحق آنها به نیز چین قطبی چند نظم گسترش هدف با که پیوست آن به جنوبی فریقایا و برزیل

  .(Renard, 2015: 3)شد

 با هاهمكاری گسترش منطقه، در نهادسازی گرایی،جانبه چند رویكرد با چین کلی طور به

 کردن نگکمر دنبال به مناقشه تحت مناطق در نظامی حضور افزایش و منطقه کشورهای

 .است منطقه در امریكا هایسیاست

 

 منطقه در امریکا مقابل در چین دفاعی بازدارندگی -پ

 است. منطقه در خود منافع پیشبرد برای مسلح نیروهای ظرفیت توسعه درحال سرعت به چین

 نهایی هدف که است آورده وجود به امریكا برای را باور این چین، مینظا اقدامات دامنه و سرعت

                                                                                                                                               
1. BRIC 
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 دو رشد است. اسیا شرق در ایاالتمتحده با جایگزینی و منطقه در مینظا سلطه به رسیدن چین،

 چین تمرکز و دریایی نیروی توسعه پیچیده، هایسیستم آوردن دست به چین، دفاعی بودجه میرق

 نظامی حوزه در چین پیش از بیش تمرکز دهنده نشان ایناحیه ممانعت و دسترسی ضد راهبرد بر

 منافع و اقتدار قلمرو، از دفاع به کشور این خواست دهندهنشان ترمدرن ارتشی به چین توجه است.

 خود منافع از دفاع برای و است شده تبدیل جهانی صحنه در برجسته، بازیگری به چین است. خود

.(Revere, 2016: 7) است آورده روی نوین ابزارهای سمت به

 به شدن نزدیک برای دشمن به ندادن اجازه معنای به ایناحیه ممانعت و دسترسی ضد راهبرد

 راهبرد این برای است. چین مرزهای نزدیكی در عملیات انجام از جلوگیری و سرزمینی مرزهای

 هایموشک ،7ایقاره بین بالستیک هایموشک از ایمجموعه کارگیری به و نصب به چین

6برد میان بالستیک
 تعریف راستا این در راهبردی خط دو است. کرده اقدام بلندبرد هواپیماهای و 

6ساراواک -فیلیپین -تایوان-3اوکیناوا -9ساسبو امتداد در جزایر زنجیره؛ اولین اند:شده
 در 

 امتداد در جزایر دوم؛ زنجیره است. چین جنوبی دریای و چین شرقی دریای محدوده

1نوگینه-پاپو-گوام -2یوکوسوکا
 هدف است. فیلیپین دریای و آرام انوسقیا غرب در که 

 این هایسیاست با همسو کشورهای و امریكا دسترسی از جلوگیری چین، مداخله ضد راهبرد

  .(Singh, 2014: 115)جزایرست اول زنجیره به شرقی اسیای منطقه در کشور

 نظارت ت،اطالعا کسب ها،رایانه ارتباطات، کنترل، فرماندهی، در مالحظه قابل هایپیشرفت

 در چین همچنین شود.می بیشتر آینده سال 76 تا 73 در را چین ارتش هایقابلیت شناسایی، و

 .استشده گذاریسرمایه مجازی فضای در اطالعات آوردن دست به و حمالت هایقابلیت

 توسعه به همچنان چین همانطورکه که دانندمی بررسی قابل را احتمال این هاامریكایی

 اختالل  ایاالتمتحده مینظا هایشبكه در تا بكوشد دهد،می ادامه خود مجازی هایتوانمندی

  .(Green, 2016: 16)کند ایجاد

 
 یاقتصاد یهاکنش شدن یراهبرد -ت

 خود اسیایی همسایگان بیشتر با آزاد تجارت جدید هایتوافقنامه ایجاد حال در فعاالنه چین

                                                                                                                                               
1. Intercontinental Ballistic Missiles(ICBM) 
2. Intermediate Range Ballistic Missiles(IRBM) 
3. Sasebo 
4. Okinawa 
5. Sarawak 
6. Yokosuka 
7. Papua -New Guinea 
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 ایجاد و خود همسایگان اعتمادیبی کاهش برای تالش در نیطوال مدت به چین دولت است. بوده

موافقتنامه طرح طریق از آنها به اقتصادی منافع ارائه با سیاسی لحاظ به و آنهاست با نزدیک روابط

 از چین آزاد، تجارت توافقنامه دستورکار از غیر به.داردبرمی گام راستا این در آزاد تجارت های

آن.سه.آ» کشورهای جذب برای نیز خود پولی بعمنا از استفاده طریق  در است. کرده اقدام«

7جیابائو ون ،6377نوامبر
 تبادالت برای دالر میلیارد 73 ارزش به ایبسته چین، وقت وزیرنخست 

  .(Wen, 2012: 6-8) کرد ارائه «آن.سه.آ» هایکشور به فناوری حوزه در بیشتر

 از اقتصادی مهم هایطرح ،6379 اکتبر در «آن.سه.آ» هبرانر با خود تعامل در پینگ جین شی

6اسیایی زیرساخت توسعه بانک ایجاد جمله
 و چین مرکزی هایبانک بین ارزی مبادله توافق و 

 به یوآن پول واحد از استفاده چین دیگر اقدام کرد. اعالم دالر میلیارد 7269 ارزش به اندونزی

 اجازه سنگاپوری گذارانسرمایه به چین کشورهاست. سایر با خود تجاری مبادالت در دالر جای

 طور به چین که دهدمی نشان تحوالت این شود. بهتر کشور دو تجارت یوآن از استفاده با تا داده

 و9توسعه بانک.(Gupta, 2014: 110) کندمی حرکت خود ارز ساختن المللیبین سوی به پیوسته

 و جهانی بانک به نسبت اقیانوسیه و  اسیا منطقه به بیشتری هایامو چین واردات و صادرات بانک

  .(Hearn & Myers, 2015: 4)استکرده پرداخت اسیا توسعه بانک

 اما دارد خود تجاری شرکای بازار به دسترسی مورد در نظرهایی اختالف ایاالتمتحده

 برجسته جهانی اقتصاد رد چین دولت مداخله گستردگی دلیل به چین با کشور این هایچالش

 دوجانبه تجاری مناسبات زمینه در متحده تایاال و چین (Kennedy & Economy, 2017: 13) است

 چین با تجارت در تجاری تراز باورندکه این بر هاامریكایی دارند. جدی اختالفات یكدیگر با نیز

3معنوی مالكیت سرقت به را چین امریكا، همچنین است. کرده حرکت هاچینی سود به بیشتر
 و 

 کنند.می متهم چینی طرف به خود فناوری و دانش انتقال برای امریكایی هایشرکت وادارکردن

 نظامی حوزه و برتر فناوری با صنایع هایزمینه در هاامریكایی که معتقدند هاچینی دیگر سوی از

 با شده ذکر هایزمینه در و نداگرفته پیش در کشورها سایر به نسبت چین قبال در را تبعیض نوعی

  کنند.نمی همكاری چین

                                                                                                                                               
1. Wen Jiabao 
2. Asian Infrastructure Development Bank 
3. The China Development Bank 
4. Intellectual Property 
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 دالر( )میلیارد (2017-2000) چین با ایاالت متحده تجاری تراز :1 شکل

 .Wayne M. Morrison,” China-U.S. Trade Issues”, 2 April 2018, p. 11 :منبع

 

 اقتصادی سیستم ود از بازتابی چین و امریكا بین اقتصادی هایرقابت در موجود هایتنش

 سنگین مداخله داری،سرمایه و آزاد بازار اساسی اصول به چین درهای بازشدن وجود با است.

 خالف را اقداماتی چنین امریكا که شده آن موجب چینی سوسیالیسمِ عنوان به اقتصاد در دولت

 این هاینمونه ترینبرجسته از مورد دو ببیند. ناعادالنه رقابت عنوان به و خود اقتصادی اصول

 حال در اسیا سراسر در که آزاد تجارت هایموافقتنامه رقابت تواندمی را فعلی ژئواقتصادی رقابت

 اقتصادی و مالی المللیبین نهادهای ایجاد برای چین هایتالش در همچنین و هستند امضا

 ترامپ دولت .(Bendini, 2016: 13-14)کرد مشاهده ایاالتمتحده نفوذ با مقابله برای جایگزین

 حمایتی هایسیاست کارگیری به و دستكاری از جلوگیری منظوره به را جدیدی تجاری موانع

 کشور دو میان دیپلماتیک فضای امریكا تجاری هایسیاست در سختگیری .استکرده اتخاذ چین

 تجارت، زمینه سه در محدود هایهمكاری سمت به و دهدمی قرار تأثیر تحت متفاوتی شكل به را

 کند.می هدایت دارند، ایاالتمتحده برای باالیی اولویت که پیشرفته هایفناوری و گذاریسرمایه

 معاهده سر بر چین و امریكا میان مذاکره برای توافق حصول منظور به اولیه هایپیشرفت رغم علی
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 :Kennedy & Economy, 2017)است روبهرو دشواری مسیر با نتیجه به دستیابی گذاریسرمایه

 که چینی کاالهای برای که است نموده تهدید را چین دولت خصوص در ترامپ چراکه ،(14

 تجاری کسری نهایت، در کند.می اعمال باالتری هایتعرفه دارند، امریكا بازارهای به ورود قصد

 افزایش رایب را کشور این و کرده ایجاد امریكا برای را شدیدی نگرانی چین با تجارت در امریكا

  .(Bendini, 2016: 6)استداده قرار فشار تحت چین به صادرات

 

 شرقی اسیای منطقه در چین و امریکا روابط پژوهیآینده

 مدنظر را زیر سناریوهای توانمی شرقی اسیای منطقه در چین و امریكا روابط آینده زمینه در

 :داد قرار

 طیف و است استوار موجود وضع تداوم فرضیه بر سناریو این موجود؛ وضع حفظ سناریو  *

 یک گیرد؛می دربر را اطمینان عدم از باالیی درجه و شودمی شامل را احتماالت از ایگسترده

 ائتالفی اما بگیرد، شكل سرعت به و آسانی به تواندمی چین و ایاالتمتحده بین جدی درگیری

 .است تصور قابل اندازه همان به دو، این بین جدید

 

 در چین و ایاالتمتحده که است استوار فرض این بر سناریو این ؛سیاسی تقابل سناریوی  *

 دو میان سیاسی حساسیت از مختلفی هایحوزه دارند. شرکت جانبههمه سیاسی درگیری یک

ایاالت نظامی اتحاد و شمالی کره مسئله تایوان؛ مانند: سرزمینی موضوعات که دارد وجود کشور

 در سیاسی تقابل هستند. موارد این جمله از چینی مخالفان از حمایت ژاپن؛ و جنوبی کره با متحده

 و است گسترده بسیار سیاسی مناقشات زیرا است. انتظار قابل و جدی بسیار دیپلماتیک محیط این

 .یابد تسری نظامی حتی و اقتصادی جمله از هازمینه سایر به تواندمی آسانی به

 

 بخش در ایگسترده طور به کشور دو هر که کندمی بیان سناریو این ؛ظامین تنش سناریو *

 این است. متكی سایبری هایقابلیت بر آن از ایعمده بخش که اندکرده گذاریسرمایه نظامی

 چه اگر شود.می یكدیگر به نسبت آشكار و گسترده دشمنی به کشور دو تحریک به منجر افزایش

 دو در داخلی مشكالت به توجه از را عمومی افكار موقت طور به امینظ درگیری که است ممكن

 در اند.آگاه گسترده نظامی درگیری یک مخرب تبعات از طرف دو هر اما کند، منحرف کشور

 .هستند قدرت نمایش منظور به محدود نظامی درگیری به راغب نظامی قدرت دو نتیجه

درگیری در چین و ایاالتمتحده که کندمی بیان سناریو این اقتصادی؛ مناقشه سناریوی *
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 ها،تحریم ها،تعرفه اعمال با عیار تمام تجاری جنگ یک شوند.می وارد ایگسترده اقتصادی های

 بین تجاری روابط شدید کاهش به ارز، نرخ تعیین در اختالفات است ممكن حتی و تجاری موانع

 به را طرف دو تواندمی دوجانبه گذارییهسرما هایمحدودیت کارگیری به شود. منجر کشور دو

 نخست" دکترین دهد. سوق همكاری و گذاریسرمایه برای جایگزین شرکای یافتن سوی

"امریكا
7
 ممكن چین که حالی در شود، داخلی بازارهای بر متحده تایاال تمرکز به منجر تواندمی 

 هایکمک و گذاریمایهسر و باشد خارجی مستقیم گذاریسرمایه دنبال به شدت به است

 .دهد افزایش توسعه حال در کشورهای به را خود ایتوسعه

 

 ایدئولوژیک، اجتماعی، اختالفات چین و امریكا کشور دو ؛دو جی جهان سناریوی *

 دنبال طرف دو هر توسط که عملی رویكرد اما کنند،می حفظ را خود نظامی و سیاسی اقتصادی،

 را خود به مربوط منافع راحتی به توانندمی طرف دو هر که شودیم متقابل درک موجب شود،می

 کمتر شود،می منجر یكدیگر با مستقیم رقابت به که هاییزمینه در که صورتی در کنند، حفظ

 که هاقدرت سایر بر تا دهدمی فرصت چین و ایاالتمتحده به رویكردی چنین کنند.می تمرکز

 برزیل و هند ترکیه، روسیه، اروپا، اتحادیه مانند دارند، را نیجها نظم کشیدن چالش به توانایی

 .(Bartsch and Stanzel, 2017: 119-123)کنند تمرکز

 

 گیرینتیجه

 در جدی هایتنش به اوباما ییاسیا هایسیاست پیگیری با ایاالتمتحده و چین میان اختالفات

 که لهأمس این مورد در تردید با متحدهایاالت .منجرشد شرقی یاسیا منطقه در کشور دو روابط

 هایهزینه ،استشرقی یاسیا منطقه در کشور این برای بالقوه دشمنی حضور عدم وجود با چین

 نظامی تحرکات بردن سوال زیر راستای درکه دهدمی اختصاص خود نظامی بخش به عظیمی

خمتقابلچیننظیرتوقیفایناقداماتدربعضیمواردباپاس.است چین جنوبی دریای در چین

و چین جنوبی دریای در امریكایی ناوهای رزم محاصره امریكا، سرنشین بدون زیردریایی

 هایجنگندهامریكاییبهدستنیرویهواییچینهمراهبود.رهگیریجت

 چشمگیری رشد با منطقه در گرینظامی ایندوره  قراردادهای در بازنگری بود. همراهدر

 نظامی، هایرزمایش گسترش کشور، این هایسیاست با همسو کشورهای و تمتحدهایاال نظامی

 رقیب نظامی راهبردهای اتخاذ و شرقی یاسیا منطقه کشورهای توسط تسلیحات خرید افزایش

                                                                                                                                               
1. First America 
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 .است راستا این در که هستند مواردی جمله از چین و ایاالتمتحده توسط

 جنوب کشورهای وابستگی کاهش منظور به طقهمن با ایاالتمتحده اقتصادی تعامالت افزایش

ایاالت خروج از پس اقتصادی تعامالت این حال این با .پذیرفت صورت چین به اسیا شرقی

7ترامپ جی دانلد دستور به فراپاسفیک شراکت از متحده
 .شد رو روبه کاستی با 

 این چین قبال در متحده ایاالت سوی از محدود همكاری رویكرد گرفتن پیش در به توجه با

 برای موانع افزایش منظور به قانونی صریح تغییرات هیچ بدون را اقداماتی تا دارد قصد کشور

 هایشرکت و کنندگان مصرف منافع امریكا، ملی امنیت که کند اتخاذ هاچینی گذاریسرمایه

 بررسی که شده برداشته هاگذاریسرمایه زمینه در که مهمی قدم نبیند. آسیب کشور این تجاری

 مورد در بویژه بررسی این است.6متحده ایاالت در گذاریسرمایه کمیته توسط هاپرونده مجدد

 اطمینان کسب به نیاز و فعلی خنثی موضع جای به رضایتعدم فرضپیش با چینی هایشرکت

 نیتام تعریف کردن لحاظ با هابررسی این همچنین شود.می دنبال معامالت تصویب از قبل بیشتر

 & Kennedy) پذیردمی صورت زیست محیط امنیت و اقتصادی امنیت شامل امریكا ملی

Economy, 2017: 15). 

 متقابل وابستگی دلیلهب یكدیگر، با روابط در متعدد اختالفات وجود با ایاالتمتحده و چین

 بپردازند. نبهدوجا روابط در تفاهمات سوء حل به گووگفت طریق از تا اندکرده تالش اقتصادی،

 .است بوده همراهنسبیموفقیت با گفتگوها این که چند هر

 افزایش موجبات کشور دو بعدی چند اختالفات که رسدمی نظر به فوق نكات به عنایت با

 از کشور دو روابط بر اختالفات ثیرأت میان، این در .کندمی فراهم را دوجانبه مناسبات در تنش

 .است بوده برخوردار ریبیشت ثیرگذاریأت و اهمیت

 
 
 

                                                                                                                                               
1. Donald John Trump  
2. The Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS) 
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