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چكيده
اتحاد امنيتى دوجانبه ژاپن و آمريكا كه پس از پايان جنگ جهانى دوم شكل 
گرفت، در عصر جنگ سرد، در رويارويى دو دولت با فشارهاى ژئوپوليتيكى 
شوروى و متحدين منطقه اى اش در حوزه پاسيفيك نقشى حياتى بازى كرد. 
اين اتحاد مولفه اى مهم از نظم منطقه اى تحت رهبرى آمريكا در پاسيفيك 
بوده است. پس از پايان جنگ سرد، رشد اقتصادى و نظامى چين، به مثابه 
حوزه  در  دولت  دو  مشترك  امنيتى  منافع  بر  تأثيرگذار  محرك  قوى ترين 
در  است.  شده  تبديل  دولت  دو  مشترك  اصلى  نگرانى  به  پاسيفيك  شرقى 
با  كه  شرقى،  درياى  مناقشات  در  چين  سرسختانه تر  مواضع  اخير  سال هاى 
مى شود،  حمايت  نظامى اش  فزاينده  قابليت هاى  و  اقتصادى  چشمگير  رشد 
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بر شدت نگرانى هاى منطقه اى از نيات و مقاصد پكن افزوده و بر پيوندهاى 
نظريه  چشم انداز  از  مقاله  اين  است.  گذاشته  اثر  منطقه  در  دولت ها  امنيتى 
خود  كه  چين،  نظامى  مدرنيزاسيون  روند  تأثير  تبيين  به  تهديد  موازنه 
پرداخته  آمريكا  و  ژاپن  اتحاد  بر  مى باشد،  اقتصادى اش  رشد  از  نشأت گرفته 
سپس  و  شده  بررسى  اتحاد  اين  تداوم  و  شكل گيرى  راستا،  اين  در  است. 
روند مدرنيزاسيون نظامى چين به مثابه متغّيِر مستقل تجزيه و تحليل شده 
شرق  حوزه  در  آمريكا  و  ژاپن  مشترك  منافع  براى  آن  پيامدهاى  سپس  و 
پاسيفيك بررسى و واكنش مشترك دو دولت در شكل بازبينى و گسترش 

است.  گرفته  قرار  بررسى  مورد  دوجانبه شان  دفاعى  اتحاد 
واژه هاى كليدى: چين، اياالت متحده، ژاپن، رشد اقتصادى و نظامى. 
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مقدمه 
در پى تنش هايى كه متعاقب ورود ناوگان نظامى اياالت متحده به آب هاى درياى 
جنوبى چين، در مارس 2016، بين پكن و واشنگتن درگرفت، وزير دفاع ژاپن در حاشيه 
نشست وزراى خارجه 18 كشور آسيا اقيانوسيه در مالزى، از موضع پنتاگون در تقويت 
هرچه بيشتر حضور نظامى در آسيا پاسيفيك حمايت كرد و سپس نخست وزيرى ژاپن نيز 
اعالن داشت كه كشورش قويا از ورود ناوگان نظامى آمريكا به آب هاى درياى جنوبى چين 
پشتيبانى مى كند. دريايى كه ارزش كاالهاى بازرگانى و تجارى كه از طريق آن به نقاط 
مختلف جهان انتقال داده مى شود، ساليانه بيش از 5 تريليون دالر است. وى همچنين 
افزود كه تنها اياالت متحده است كه مى تواند مانع از توسعه طلبى چين در آسياى جنوب 
شرقى شود. در سپتامبر 2015، پارلمان ژاپن اليحه اى را تصويب كرد كه بر طبق آن، 
دولت اجازه مى يابد كه در صورت لزوم نيروهاى دفاعى كشور را براى عمليات هاى نظامى 
در وراى مرزهاى ملى اعزام كند، در واكنش به آن، وزارت خارجه چين از توكيو خواست 
كه به روند صلح در آسيا احترام گذاشته و ضمن مرور تاريخ ثبات منطقه اى را با چالش 

مواجه نكند.
پيش تر در سپتامبر 2012، مناقشه چين و ژاپن بر سر جزاير سنكاكو/ ديائويو در 
آب هاى درياى شرقى چين شدت يافته بود. مناقشه اى كه در پى آن پكن يك محدوده 
هوايى بر فراز درياى شرقى ترسيم كرد كه به فضاى اين جزاير بسط مى يافت كه در 
واكنش به آن اياالت متحده مبادرت به انجام پرواز جنگنده هاى ب 52 بر فراز اين جزاير 
كرد. اين موارد تنها نمونه هايى از تنش هاى سياسى و امنيتى در بين چين با آمريكا و ژاپن 
است. در طول دهه گذشته پاسيفيك شاهد تنش هاى فزاينده بين چين و همسايگان بر 
سر مناقشات دريايى در درياهاى شرقى و جنوبى چين بوده است. از طرفى در تحولى 
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احتمالى  در جنگ هاى  مشاركت  شش دهه، ممنوعيت هاى قانونى  از  ژاپن پس  جديد 
فرامرزى را برداشته و رهكردهاى امنيتى پيمان دفاعى دوجانبه ژاپن و آمريكا نيز بازبينى 

شده و بسط يافته است. 
اين تحوالت، اين پرسش را مطرح مى كند كه «چه چيزى سبب افزايش تنش هاى 
سياسى امنيتى چين با ژاپن و آمريكا و بازبينى و بسط معاهده دفاعى دوجانبه آمريكا - 
ژاپن شده است؟» در پاسخ، اين مقاله اين فرضيه را مطرح كرد كه مدرنيزاسيون نظامى 
چين در طول بيش از دو دهه گذشته بر منافع مشترك امنيتى آمريكا و ژاپن در حوزه 
شرقى پاسيفيك تأثيرگذاشته و بسط معاهده دفاعى دوجانبه آمريكا و ژاپن تقاليى در 
مواجهه با پيامدهاى مدرنيزاسيون نظامى چين بر منافع مشترك امنيتى دو كشور در 
حوزه شرقى پاسيفيك است. در ادامه، پس از مرور نظريه موزانه تهديد، از اين چشم انداز 
به بررسى فرضيه پژوهش پرداخته و در تبيين مسأله، روندهاى كلى رشد اقتصادى چين 

كه منشاء رشد نظامى او است نيز مورد اشاره قرار گرفت. 

1.چارچوب تئوريك : موازنه تهديد 
«والت1» تئوري «موازنه تهديد2» را به عنوان فرمول بندي مجددى از تئوري «موازنه 
قدرِت3» «والتز» ارائه كرده  است. والتز بر اين باور است كه دولت ها در درجه اول نگران 
امنيت خويش اند و از آنجا كه در سيستم بين  المللى تنها ضامن امنيت هر دولتى ميزان 
قدرت نسبى است، دولت ها با حساسيت به افزايش قدرت يكديگر مى  نگرند و ائتالف ها 
از تقالى دولت ها براى حفظ يا احياى موازنه قدرت سربرمى آورند. بنابراين به باور والتز 
ائتالف ها ابزارهايى براى تامين امنيت در سيستم خوديار بين المللى هستند(والتز،1392). 
والت با اين پرسش آغاز مي كند كه امنيت در برابر چه چيزي؟ وى بر اين باور است كه 
امنيت بيش از آنكه در برابر قدرت طرح شود، در برابر تهديد طرح مي شود. والت در نقد 

 (Walt, 2008:36). والتز از تمايز بين قدرت و تهديد بهره مي گيرد
به باور والت، تهديد و نه قدرت در قلب نگراني هاي امنيتي دولت ها قرار دارد و بر 
اين اساس دولت ها ضرورتا از قدرتمندترين دولت  نمي ترسند بلكه از دولتي مي ترسند 
1. Stephen Walt
2. Balance of Threat Perception
3. Balance of Power
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كه بيش از ساير دولت ها تهديد آميز جلوه كند، بر اين اساس ائتالف ها ضرورتا در برابر 
قدرتمندترين دولت ايجاد نمى شوند بلكه در پاسخ به تهديد مشترك است كه شكل 
مى گيرند. تهديد به نوبه خود، تابعي از مجاورت جغرافيايي، توانمندى هاى تهاجمي، نيات 
و مقاصد تجاوزگرايانه و مجموع قدرت يك دولت است. درك نيات و مقاصد واقعي دولت ها 
(Walt, 1987:21-. دشوار است، به عالوه نيات و مقاصد دولت ها ممكن است كه تغيير كند

(27 هم چنين تميز بين توانمندى ها وسياست هاي تدافعي و تهاجمي نيز دشوار است 

به عنوان  دولت ها  ديگر  براي  دولت  يك  تدافعي  وسياست هاي  قابليت ها  است  ممكن  و 
قابليت ها وسياست هايي تهاجمي جلوه كند. «تصور تهديد»  گاهى ممكن است غير واقعي 
باشد. دولت ها نمي توانند از نيات واقعي يكديگر مطمئن شوند و به وضوح بين سياست هاي 
را  يكديگر  سياست هاي  و  نيات  گاهي  لذا  شوند،  قايل  تميز  يكديگر  وتهاجمي  تدافعي 
به گونه اي غير واقعي، تهديد آميز مي يابند. اما «تصور تهديد» چه واقعي، چه غير واقعي 

 (Walt, 1987: 37).موجب ترس دولت ها مي شود و بر روابط دولت ها تأثير مى گذارد
در واقع، هنگامى كه دو يا چند دولت با تهديد مشترك قريب الوقوع مواجه شوند، براى 
حفاظت از خود در شكل يك ائتالف به يكديگر مى پيوندند. والت اتئالف ها يا اتحادها را 
تعهدات رسمى يا غيررسمى بين دو يا چند دولت براى همكارى امنيتى به منظور افزايش 
قدرت، و نفوذ براى تأمين امنيت اعضا مى داند(Walt, 2009: 86). والت در شكل گيرى 
ائتالف ها به دريافت تهديد مشترك توجه دارد كه مولفه اى مربوط به سطح واحدها است. 
والتز در نظريه سياست بين الملل فشارهاى ساختارى نظام بين المللى را محرك دولت ها 
براى شكل دادن به ائتالف ها مى داند، اما به باور والت، عواملى در سطح واحدها وجود 
سوء  يا  برداشت  سوء  هنگامى كه  به عبارتى،  مى گذارد.  تأثير  تهديد  دريافت  بر  كه  دارد 
محاسبه رهبران سبب مى شود كه درك دولت ها منطبق بر واقعيت عرصه بين المللى 
نباشد، فشارهاى ساختارى نمى تواند به  تنهايى رفتار دولت ها را تبيين نمايد. عالوه بر آن، 
ديگر متغيرهاى تأثيرگذار از قبيل مجاورت كه پيوندى نزديك با طرح قدرت يك دولت 
عليه ديگران دارد، سبب مى شود كه براى تبيين رفتار دولت ها به نظريه اى روى آوريم 
كه عالوه بر سطح سيستم بين المللى به سطح واحدها نيز بپردازد. والت در اين راستا به 
عوامل سطح واحد نيز توجه كرده است. والت به بررسى اين پرسش پرداخته است كه يك 
دولت چگونه از ميان دولت ها براى خود متحد كسب مى نمايد؟ والت بر اين باور است كه 



50

محرك اساسى دولت ها انگيزش بقا در آنارشى است و  آنها هنگامى كه با تهديد مشتركى 
مواجه مى شوند، براى بقا دست به اتحاد مى زنند. بر اساس باور والت، دولت ها از آنجا كه 
تحت يك ساختار آنارشيك بين المللى زندگى مى كنند، همواره نسبت به يكديگر بى اعتماد 
هستند و همواره نگران مخاطراتى احتمالى هستند كه از محيط بيرونى امنيت آنها را به 

خطر بيندازد. 
شكل گيرى  به  كه  است  دولت  يك  از  دولت ها  ترس  افزايش  كه  دارد  باور  والت 
ائتالف هاى توازن بخش مى انجامد و دولت ها از دولتى بيشتر مى ترسند كه تهديد آميز تر 
دريافته شود. مجموعه اى از عوامل بر دريافت تهديد دولت ها تأثير مى گذارد، مجموع قدرت 
يك دولت، مجاورت جغرافيايى، نيات و مقاصد تهاجمى و قابليت هاى نظامى تهاجمى يك 
دولت موجب مى شود كه ترس ديگر دولت ها از دارنده اين ويژگى ها افزايش يابد. پس 
دولت ها عليه تهديد آميزترين دولت است كه دست به اتحاد مى زنند و از ثبات سياسى و 
تماميت سرزمينى دولتى حمايت مى كنند كه آنها را در مواجهه با تهديدات بيرونى يارى 
رساند. به طوركلى، به باور والت، دولت ها هنگامى كه با يك تهديد برجسته قريب الوقوع 
مواجه مى شوند، دو استراتژى كالن پيش رو دارند. آنها يا استراتژى موازنه را برمى گزينند 
و يا اينكه ناگزير از اتخاذ استراتژى دنباله روى مى شوند. موازنه به معناى اتحاد و ائتالف با 
ديگران عليه تهديد است و دنباله روى به معناى پيوستن دولت تهديد شده به مرجع خطر 
يا تهديدآميز ترين دولت است(Walt,2008:4). در ادامه، از چشم انداز نظريه موازنه تهديد 

به تبيين ائتالف دوجانبه ژاپن و آمريكا پرداخته خواهد شد. 

2. ريشه هاى ائتالف ژاپن و آمريكا و پويايى در عصر جنگ سرد 
خود  امنيتى  پيرامون  در  منطقه اى  هژمون  يك  به  نوزدهم  قرن  اواخر  تا  آمريكا 
تبديل شده و از اواخر اين قرن حركت فراقاره اى اياالت متحده، كه شامل مداخله در 
امور آسيا پاسيفيك مى شد، آغاز شده بود. گرچه بسيارى از آمريكايى ها اين واقعيت را 
درك نمى كردند، اما امنيت ملى آمريكا به حفظ توازن قوا در قاره اروپا و آسيا پاسيفيك 
وابسته شده بود، به گونه اى كه مادامى كه توازن قوا در اين مناطق برقرار بود، اياالت متحده 
مى توانست به دور از مداخله روزمره در امور اين مناطق در امنيت رشد كند. اما اين 
وضعيت هميشگى نبود. درشرق آسيا، با شكست چين از انگليس در 1839، اين امپراتورى 
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كهنسال به مثابه يك قدرت بزرگ آسيايى وارد دوره اى يك صد ساله از نفوذ دولت هاى 
غربى، روسيه و ژاپن شد، سده نوزدهم آسيا پاسيفيك شاهد زوال چين و ظهور ژاپن به 
مثابه قدرتى مدرن بود. ژاپن كه با انقالب ميجى درب هاى خود را به روى علم و فناورى 
نوين باز كرده بود، به سرعت به يك دولت نيرومند آسيايى تبديل شد، ژاپن سپس شروع 
به گسترش سياست هاى توسعه طلبانه اش در پاسيفيك كرد(LaFeber,2008: 12). در 
1894، ژاپن، پس از چندين هزاره، شبه جزيره كره را از نفوذ چين خارج كرد و با تصرف 
تايوان در صدد اشغال بنادر و بخش هايى از خاك اصلى چين بر آمدند(رجب زاده، 1365: 

  .(74-37
همزمان اياالت متحده نسبت به معادالت قدرت در آسيا پاسيفيك با حساسيت 
فزاينده اى مى نگريست. افول چين، محيط منطقه اى را براى گسترش نفوذ روسيه و ديگر 
قدرت هاى استعمارى اروپايى و نيز ژاپن در آسيا پاسيفيك هموار كرده بود. از اوايل قرن 
به جنگ  بيستم، رقابت بين ژاپن و روسيه بر سر نفوذ منطقه اى شدت گرفت و نهايتاً 
1905 انجاميد كه در نتيجه آن روسيه از ژاپن شكست خورد. اياالت متحده از اين كه 
روسيه نتوانست بر ژاپن مسلط شود، خشنود شد؛ چرا كه از چشم انداز اياالت متحده ژاپن 
آن قدر قدرتمند شده بود كه مى توانست مانع از سلطه هر قدرت ديگرى در پاسيفيك 
شود. بر همين اساس، روزولت رئيس جمهورى آمريكا شكست روسيه تزارى از ژاپن را 

بزرگ ترين رويداد تاريخ خواند (بزرگمهرى، 166:1388). 
 اما ژاپن در صدد هژمونى منطقه اى بر پاسيفيك بود و براى بيرون راندن قدرت هاى 
در  غربى  قدرت هاى  با  رقابت  درگير  بيستم  قرن  اول  نيمه  سراسر  در  منطقه اى  برون 
پاسيفيك شده بود. اياالت متحده براى ممانعت از هژمونى ژاپن، يك بار در طول جنگ 
وجود  پاسيفيك  در  نيرويى  هيچ  دريافت  هنگامى كه  در 1941،  دگرباره  و  اول  جهانى 
ندارد، عليه اين كشور وارد جنگ شد. از اول دسامبر 1941، آمريكا در ائتالف با انگلستان 
 White)و نيروهاى ملى گراى چين به رهبرى چيان كاى شك عليه ژاپن وارد جنگ شد
House, December,1,1943). جنگى كه تا تسليم بى قيد و شرط ژاپن در اگوست 1945 

ادامه يافت. در نتيجه جنگ، ژاپن به دولتى ضعيف تبديل شده بود و از طرفى هم شوروى 
به بزرگ ترين قدرت مجاور در آسيا پاسيفك تبديل شده بود. از همان هنگام كه نشانه هاى 
پيروزى متفقين آشكار شده بود، ائتالف متفقين دست خوش تنش ميان شوروى، آمريكا و 
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انگلستان شده بود. تنشى كه تا پيروزى قطعى بر آلمان و ژاپن، به افتراقى اساسى گسترش 
يافت. سپس جنگ كره بيش از پيش آمريكا را به اهميت اتحادهاى دو و چندجانبه براى 
واقع،  در  كرد.  واقف  پاسيفيك  آسيا  بر  كمونيسم  سلطه  قريب الوقوع  مخاطره  با  مقابله 
درحالى كه آمريكا نيروهاى نظامى خود را از خاك شبه جزيره كره خارج كرده بود، در 
1950 هنگامى كه نيروهاى كيم ايل سانگ از پيونگ يانگ با پشتيبانى چين و متحِد 
بزرگش، شوروى، به سرزميِن تحت جكومت سينگمن رى در جنوب حمله كردند، اياالت 
متحده در ممانعت از سلطه شوروى و متحدين منطقه اى اش به طور مستقيم وارد جنگ 
كره شد كه تا عقب نشينى كمونيست ها به آن سوى مدار 38 درجه، در ژوالى 1953 
به طول انجاميد(Copeland,2000:42). از طرفى ژاپن كه در اثر شكست در جنگ جهانى 
دوم به شدت ضعيف شده بود، تحت فشار آمريكايى ها، ارتش را رسماً بسيار محدود كرده 

بود.
كه  شد  سبب  منطقه اى اش  متحدين  و  شوروى  تهاجمى  مقاصد  و  نيات  از  ترس 
آمريكا در 1953 با كره جنوبى يك معاهده امنيتى به امضا برساند. تالش براى حفظ كره 
جنوبى و  ترس از توسعه طلبى كمونيسم آمريكا را به ائتالف با ژاپن سوق داد. در نتيجه، 
مذاكراِت آمريكا و ژاپن به توافِق سان فرانسيسكو در 8 سپتامبر 1951، منجر شد. براساس 
اين قرارداد، ژاپن تمام متعلقات و متصرفات ماوراى بحار خود را از دست داد، اما در عين 
حال، از پرداخت غرامت معاف شد. همچنين به موجب اين پيمان، ژاپن درسال 1952م، 
حاكميت دوباره خود را به دست آورد؛ هرچند برخى از نواحى كشور در اشغال نيروهاى 
نظامى آمريكا باقى ماند. در همان روزى كه پيمان صلح امضاء شد، ژاپن و آمريكا معاهده 
حفظ امنيت ميان ژاپن و آمريكا را نيز امضاء كردند. بر طبق اين پيمان امنيتى، ژاپن به 
نيروهاى نظامى آمريكا پايگاه و تسهيالت استقرار در اين كشور و يا نزديك آن اعطا كرده و 
آمريكا هم متعهد به دفاع از ژاپن در مقابل تهديدات و حمالت نظامى شد. به عبارتى، ژاپن 
با دادن پايگاه نظامى، خود را تحت امنيت چتر حفاظتى آمريكا قرار داد. اين توافق امنيتى 
در عصر جنگ سرد اساسى ترين مولفه نظم منطقه اى تحت رهبرى آمريكا در پاسيفيك 

 .(Christensen, 1999)محسوب مى شد
هم اكنون، بر اساس اين معاهده دفاعى دوجانبه، آمريكا بيش از 47 هزار نيروى 
به عنوان  كادنا  هوايى  پايگاه  سه  شامل  كه  دارد،  ژاپن  خاك  در  پايگاه هايش  در  نظامى 
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بزرگ ترين پايگاه هوايى آمريكا در پاسيفيك، ميساوا در مجاورت 5 كيلومترى ساحل 
اقيانوس آرام، يوكوتا، و سه پايگاه نيروى نظامى راما، فورت بوكنر، تورى و چهار پايگاه 
دريايى و سيزده كمپ نيروى دريايى است(Chanlett etal 2014: 17-23). اين نيروهاى 
نظامى نقشى مهم در محاسبات استراتژيك شرق پاسيفيك و بازدارندگى رقباى منطقه اى 
ژاپن و آمريكا بازى كرده اند و متأثر از تحوالت پيرامون امنيتى رهكردهاى همكارى  هاى 
مشترك دفاعى دو كشور از جمله در 1997، تحول يافته است، رهكردهاى دفاعى كه 
متأثر از پيامدهاى مدرنيزاسيون نظامى چين براى منافع مشترك ژاپن و آمريكا دگرباره 

دست خوش بازبينى شده است.  

3. روندهاى كلى رشد اقتصادى و مدرنيزاسيون نظامى چين 
ارتش چين متشكل از سه شاخه ارتش آزادى بخش ، نيروى مسلح پليس و نيروهاى 
ذخيره و شبه نظامى و واحد نيروهاى موشكى راهبردى موسوم به واحد دوم توپخانه است. 
ارتش آزادى بخش  خود سه شاخه هوايى، دريايى و زمينى دارد. ارتش چين در مجموع  
2333000 نفر نيروى فعال دارد كه از اين نيروها 1600000نفر نيروى زمينى، 235000 
نفر نيروى دريايى،  398000 نفر نيروى هوايى، 100000نفر نيروى بخش موشك هاى 
 Fisher,2008:)استراتژيك و هسته اى و 660 هزار نفر نيز نيروهاى شبه نظامى هستند

 .(16

 ارتش چين از ميانه دهه 1990، ذيل يك انتقال بزرگ قرار گرفته است. گرچه رشد 
فزاينده قابليت هاى اين ارتش در دهه گذشته است كه در اياالت متحده و نيز در ميان 
همسايگان مورد توجه بيشترى واقع شده است، اما اين افزايش قابليت ها تداوم روندى 
است كه در طول دهه هاى 1980 و 1990، در پى رشد دست آوردهاى اقتصادى كشور 
آغاز شده است. مدرنيزاسيون نظامى چين در پى رشد چشمگير اقتصادى اين كشور از 
ميانه دهه 1990، آغاز شده است. پيش تر، از 1978، پس از درگذشت مائوتسه دانگ و 
روى كار آمدن دنگ شيائوپينگ، پكن عمل گرايانه در درون رفورم هاى اقتصادى را در 
پيش گرفته و پارادايم سياست خارجى را براى تسهيل توسعه اقتصادى متحول كرده بود. 
در نتيجه، توليد ناخالص داخلى چين از 1978 تا 2015، با نرخ متوسط 10 درصد رشد 

.(Chase,etal.2015:23-25)است يافته 



54

 در سال 2010، چين، ژاپن را پشت سر گذاشته و پس از اياالت متحده به دومين 
قدرت اقتصادى تبديل شده است و برآورد مى شود كه تا 2025، توليد ناخالص ساليانه 
چين از توليد ناخالص ساليانه اياالت متحده پيشى گرفته و اين كشور به بزرگ ترين اقتصاد 
جهان تبديل شود. در واقع، به رغِم نوسانات احتمالى، رونِدكلى رشد اقتصادى چين چنين 
انتظارى را بسيار محتمل ساخته است. در سال 1990، از مجموع 22,8 تريليون دالر توليد 
ناخالص جهانى، كمتر از 2 درصد آن متعلق به چين بود. اين نسبت به 15 درصد از مجموع 
 .(Satake,2016: 31)توليد 74,6 تريليون دالرى جهان در سال 2015، افزايش يافته است
در مقايسه با آن، سهِم ژاپن از توليد ناخالص جهانى از 14 درصد در 1990، به 6 
درصد در سال 2015، و سهم آمريكا نيز از 26 درصد در 1990 به كم تر از 24 درصد در 
سال 2015 كاهش يافته است. پكن با اتكا به چنين رشد چشمگير اقتصادى از ميانه دهه 
 Wah,Kin, and Fong, 2000:)1990، وارد فرايند هاى مدرنيزاسيون نظامى شده است
38). به طورى كه بخش هاى مختلف ارتش، شامل بخش هاى نيروى هوايى، نيروى دريايى، 

توليد،  خطوط  تجهيزات،  زمينه هاى  در  موشكى  و  هسته اى  سالح هاى  زمينى،  نيروى 
آموزش و فن آورى و سرمايه گذارى هاى مالى و انسانى از ارتشى سنتى و مبتنى بر «جنگ 
خلق ها»، در حال تكامل و انتقال به يك ارتش مدرن با اتكا به سالح هاى مدرن و پيچيده 
ارتش  در  چشمگيرى  به دگرگونى  دهه 1990  ميانه  تا  تحوالت  اين  نهايت،  در  است.. 
آزادى بخش  خلق چين انجاميد. از ميانه دهه 1990، در زمينه منابع مالى، تجهيزات، 
.(Tan, ed.2015:87)دكترين، نيروى حرفه اى و آموزش اين ارتش دست خوش تحول شد

1-3. تحول اهداف و مأموريت هاى ارتش 
محسوب  انقالبى  شبه نظامى  نيروى  يك  آغاز  در  چين  خلق  آزادى بخش  ارتش 
مى شد كه عليه نفوذ و حضور قدرت هاى استعمارى غربى و ژاپن و هم چنين ملى گرايان 
خلق  كمونيست  حزب  نظامى  بازوى  آغاز  از  ارتش  اين  مى كرد.  مبارزه  جمهورى خواه 
چين محسوب شده است. پس از غلبه حزب كمونيست بر پكن، مسئوليت هاى ارتش 
نيز گسترش يافت. از 1978، استراتژى كالن چين حفظ سطوح باالى رشد اقتصادى را 
هدف قرار داده است(LaFeber,2008: 14). بالندگى اقتصادى از طرفى سبب گسترش 
منافع چين شده است و از طرفى پكن را قادر كرده است كه با توجه به افزايش ثروت 
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ملى، مواضع سياسى و امنيتى خود را در سطح منطقه اى بازبينى كند به گونه اى كه بيش از 
گذشته منافع مطلوب خود را در مناقشات و موضوعات مورد اختالف با همسايگان جستجو 
نمايد(Kentor and Kick, 2015: 123). در اين راستا، اهداف و مأموريت هاى ارتش نيز 
متحول شده و بسط بيش ترى يافته است. اين اهداف و مأموريت ها  به طوركلى از ميانه 
دهه 1990، در مسير تحول و گسترش بيش تر قرار گرفته اند. سند دفاعى چين كه در سال 
2010، منتشر شده، اهداف دفاعى ملى را تضمين حاكميت ملى، امنيت و منافع توسعه 
اقتصادى، حفظ هارمونى و ثبات اجتماعى، مدرنيزاسيون دفاعى و نيروهاى مسلح و حفظ 
صلح و ثبات جهانى ذكر كرده است. در جهت گسترش منافع امنيتى، مأموريت هاى ارتش 
آزادى بخش خلق چين نيز باز تعريف شده است، اين مأموريت ها عبارتند از مأموريت هاى 
مرزى، مأموريت هاى پيرامونى، مأموريت هاى تايوان، مأموريت هاى درياهاى مورد مناقشه، 
مأموريت هاى مساعدت هاى انسانى و بالياى غيرمترقبه، مأموريت هاى تخليه غيررزمى، 
اين  از  يك  هر  ذيل  استراتژيك.  بازدارندگى  و  دريايى  خطوط  ارتباطات  مأموريت هاى 

 .(Turner, 2015: 82)مأموريت ها، مسئوليت ها و وظايف ارتش گسترش يافته است
برابر  در  چين  سرزمينى  مرزهاى  از  دفاع  و  مرزها  كنترل  به  مرزى  مأموريت هاى 
تهديدات احتمالى مربوط است و فراتر از آن مأموريت هاى پيرامونى ارتش را قادر كرده 
است كه در صورت ضرورت براى دفاع از حاكميت چين بتواند در مناقشات نظامى احتمالى 
از خطوط كنونى مرزها عبور كرده و در اراضى مورد مناقشه با همسايگان متوسل به زور 
شود، كه داللتى ضمنى به مناقشات مرزى از جمله با هند و بوتان دارد. در خصوص تايوان 
ارتش مأموريت هاى مشخص و منسجمى يافته است كه شامل تجهيز تسليحاتى و حفظ 
 .(Bitzinger, 2015)توانايى تسلط نظامى بر تايوان در صورت ضرورت با توسل به زور است
مأموريت هاى دريايى نيز به مناقشات دريايى در درياهاى مجاور از جمله درياى جنوبى و 
درياى شرقى كشور  تمركز دارد. مأموريت هاى مساعدت هاى انسانى و مأموريت هاى تخليه 
غيررزمى به مسئوليت هاى جديد ارتش در مسائل غيرنظامى و مرتبط به شهروندان چينى 
و يا غيرچينى، كه در اثر بالياى طبيعى و يا مسائل سياسى گرفتار شده اند؛ مربوط است. 
مأموريت هاى ارتباطات خطوط دريايى به توانايى ارتش در حفاظت از امنيت بازرگانى 
دريايى چين در برابر ديگر دولت ها و يا بازيگران غيردولتى مربوط مى شود و بازدارندگى 

استراتژيك نيز مشخصاً به افزايش قابليت هاى هسته اى متمركز است. 
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2-3. نوسازى نيروى دريايى چين 
افزايش  چشمگيرى  به طرز  گذشته  دهه  دو  طول  در  چين  دريايى  قابليت هاى 
نزديك،  سواحل  از  دفاع  استراتژى  هم اكنون  چين  دريايى  استراتژى هاى  است.  يافته 
استراتژى دفاع از درياهاى نزديك، استراتژى دفاع از درياهاى دور مى شود كه متناسب 
با اين استراتژى قابليت ها و تجهيزات نظامى دريايى چين وارد فرايندهاى گسترش و 
مدرنيزاسيون شده است. استراتژى دفاع از سواحل نزديك بر دفاع از آب هاى كشور تا 
عمق 300 كيلومترى مربوط است و  بر طبق اين استراتژى تسلط و قدرت دفاع موثر از 
تنگه ها و آبراهه هاى استراتژيك تا عمق 300 كيلومترى بخشى از مسئوليت هاى حياتى 
نيروى دريايى است(Li,2015: 8). استراتژى دفاع از درياهاى نزديك راهنماى گسترش 
قابليت هاى نيروى دريايى براى دفاع موثر از منافع كشور در عمق وراى 300 كيلومترى 
آب هاى مجاور قرار گرفته است. اين استراتژى در مقايسه با استراتژى دفاع از سواحل 
نزديك، نواحى وسيع ترى از آب ها را مورد تأكيد قرار مى داد و بر گسترش بيشتر قابليت ها 
و تجهيزات نظامى دريايى تأكيد مى كند. بر طبق اين استراتژى، زنجيره اى از جزاير دريايى 
چين، از جزاير كوريل ريوكيا، تايوان تا جزاير مجاور برونئى و فيليپين و هم چنين درياى 
زرد، درياى شرقى چين و درياى جنوبى چين حوزه دفاع از درياهاى نزديك اعالن شده 
و فراتر از آن استراتژى دفاع از درياهاى دور دست است كه قلمرو امنيتى كشور در درياها 
را از اولين زنجيره جزاير چين به دومين زنجيره جزاير بسط داده است كه از شمال ژاپن 
تا جزاير مارى شمالى، گوام و از آنجا به سمت جنوب گسترش يافته است. براى دفاع از 
چنين قلمرو وسيع دريايى، نيروى دريايى به طور فزاينده اى بر تسليحات و تجهيزات نظامى 
خود افزوده است. در بخش نيروى دريايى، زيردريايى ها و سالح هاى موشكى و ناوشكن ها 
مهم ترين مولفه هاى قدرت نظامى چين هستند. چين بيش از 60 زيردريايى دارد كه شامل 
2 زيردريايى هسته اى شانگ تيپ 093، 13 زيردريايى از مدل سانگ 039، بيش از 18 
زيردريايى از مدل يوان 049 و 12 زيردريايى تهاجمى روسى هستند. چين هم چنين ناو 
شى النگ را به بهره بردارى رسانيده است، اين ناوهواپيمابر 300 متر طول و ظرفيت استقرار 
50 فروند جنگنده را دارد. عالوه بر آن، پكن ساخت اولين ناوهواپيمابر بومى خود را آغاز 
.(Powell, 2015: 88)و ديگر هواپيماها است J-15 كرده كه قادر به حمل بمب افكن ها
تنى 055  هزار  ناوشكن هاى 10  ساخت  حال  در  هم چنين  چين  دريايى  نيروى   
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است كه مى تواند بيش از 100 فروند موشك را با خود حمل كند. عالوه بر اين تجهيزات، 
در ديگر زمينه هاى برجسته اى هم چون مين گذارى هاى دريايى، موشك هاى مستقر بر 
تجهيزات دريايى چين قابيلت هاى چشمگيرى كسب كرده است. برآورد مى شود كه نيروى 
دريايى چين بين 50 الى 100 هزار مين دريايى در سى مدل مختلف در اختيار دارد. 
اين نيرو هم چنين به انواعى از موشك هاى كوتاه برد، ميان برد و دور بُرد مجهز شده است 
كه قادر به نابود كردن كشتى ها، رزمناوها و ديگر تجهيزات نظامى دريايى هدف هستند. 
 Sen,2015:)قابليت هاى دريايى چين پيوندى وثيق با قابليت هاى موشكى و هسته اى دارد

 .(339-341

3-3. نوسازى نيروى موشكى و هسته اى چين 
گرچه داده هاى دقيقى در مورد قابليت هاى هسته اى و موشكى چين در دست نيست، 
اما اطالعات بسيار روشنى از رشد فزاينده اين قابليت ها در دسترس است. برنامه تسليحات 
هسته اي چين در سال 1955 آغاز شد و با آزمايش موفقيت آميز هسته اي در سال 1964 

 .(Wortzel, 1998: 56)به اوج رسيد
بعد از آن، چين 45 آزمايش هسته اي را با موفقيت اجرا كرده كه از جمله آنها 
مي توان به آزمايش سالح هاي ترموهسته اي و يك بمب نوتروني اشاره كرد. چين شش 
نيروگاه هسته اي و 7 واحد هسته اي با ظرفيت 4/5 گيگاوات دارد. گزارش ساليانه وزارت 
دفاع اياالت متحده اين توانايى چين را در سال 2015، تأييد كرده است. در سال 2015، 
مركز مطالعات صلح استكهلم تعداد كالهك هاى هسته اى چين را 260 كالهك اعالم كرده 
است. چين هم اكنون داراى 50 تا 60 موشك بالستيك قاره پيما (CSS-4)  هم چنين 
موشك (JL-2)  يك موشك بالستيك دريا به زمين است كه قابليت حمل كالهك هاى 
هسته اى را دارد. تعدادى از اين موشك به عنوان عامل اصلى بازدارندگى هسته اى چين بر 
 Kristensen,)نصب خواهد شد  (JIN) روى نسل بعدى زيردريايى هاى هسته اى سرى

 .(and Norris 2015: 78-79

پكن هم چنين برنامه فعالى براى گسترش سالح هاى تاكتيكى هسته اى و موشكى 
مايع و زمان  دارد. نسل اول موشك هاى بالستيك چين موشك هايى بودند با سوخت 
هرگز  موشك ها  اين  سوخت گيرى بودند.  قابل  پرتاب  زمان  در  تنها  كه  باال  آماده سازى 
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به چين يك توان اتمى سرى را نمى دادند، زيرا همواره به دليل سوخت مايع بودن در 
دسترس نبودند (Manyin, et al. 2015: 89). هم چنين غالباً مواقع داراى سكوى پرتاب 
ثابت بودند كه طى يك حمله پيش دستانه از سوى دشمن  به راحتى روى زمين  از بين 
مى رفتند. اولين تالش چين براى رسيدن به موشك بالستيك در واقع به كپى موشك ار 
2 شوروى بر مى گردد كه خود موشك ار2 نسخه روسى موشك آلمانى وى 2 بود. كپى 
موشك ار 2در چين به پروژه  1059 بر مى گردد كه در ميانه دهه 1950 با كمك خود 
شوروى آغاز شد. موشك اولين بار در سال 1956 شليك  شد كه به موتور روسى ار دى 
101 مجهز بود كه تركيبى از الكل و اكسيژن مايع را مى سوزاند. از آنجاكه چين در آن 
زمان سالح اتمى نداشت، موشك يك كالهك انفجارى قوى 500 كيلوگرمى را تا برد 550 

  .(Harris, 2015: 452)كيلومترى  حمل مى كرد
تنها  ولى  بود  المانى  وى 2  همان  واقع  شبيه  در  روسى  يا  ار 2  مشابه  موشك 
كالهك  بود.  وزن  كاهش  دليل  به  بيشتر  برد  كه  بهترى  دقت  و  داشت  بيشترى  برد 
موشك  شد.  ساخته  آن  از  محدودى  تعداد  و  شد  خدمت  وارد  سال 1960  از  موشك 
داراى   سكوى پرتاب ثابت بود و سوخت گيرى آن حدود 2  ساعت طول مى كشيد. از 
آنجاكه موشك سوخت مايع بود، تنها در زمان پرتاب آن را پر مى كردند. تنها تا اواخر دهه 
1960 در خدمت بود. دانگ فنگ 2 اولين موشك ميان برد چين  بود  كه در سال 1967 

 .(Kang, 2015: 7)شد خدمت  وارد 
اين موشك سوخت مايع تك مرحله اى شباهت بسيارى به موشك روسى ار 5 نيز 
داشت. روس ها در اواخر دهه 1950 مدارك و سندهاى فنى زيادى از موشك ار 5 تحويل 
چين دادند. موشك  در نگاه اول به غير از شكل بالچه انتهاى نسخه بزرگ تر شده دانگ 
فنگ 1 بود و برد آن بين 1000 تا 1250 كيلومتر بود و نخستين موشك چين با توان حمل 
كالهك اتمى بود. موشك دانگ فنگ 2 در سال 1962 آزمايش شد، ولى شكست خورد و 
با ارتقا آن، نسخه دانگ فنگ 2 اى DF-2Aساخته شد و اين نمونه وارد خدمت شد كه تا 
اواخر  دهه 1980 در خدمت بود. موشك داراى سكوى پرتاب ثابت بود و يك كالهك  15 
تا 20 كيلو تن تى ان تى اتمى را حمل كند. دانفنگ 3 اولين  موشك دوربرد عملياتى 
چين است. اين نسخه در ميانه دهه 1970 وارد خدمت شد. موشك يك مرحله اى سوخت 
مايع  شبيه موشك ار 14 روس ها بود كه داراى  برد 3300 كيلومتر بود. اين اولين موشك 
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چينى ها بود كه به آنها توان هدف قرار دادن  برخى پايگاه هاى نظامى آمريكا را در جنوب 
 Furuoka,) شرقى آسيا از جمله پايگاه هاى آمريكا در جزيره گوام را ممكن مى ساخت
Oishi, and Karim, 2016: 14). سيستم هاى موشكى دى اف-3 اى آر بى ام، دى اف-3 

اى آى آر بى ام، دى اف-21 ام آر بى ام، دى اف- 21 اى  ام آر بى ام كه در پايگاه هاى در 
خاك اصلى چين مستقر هستند، همگى قادر به حمل كالهك هاى هسته اى براى دفاع از 
درياهاى نزديك چين هستند. اين قابليت ها از ميانه دهه 1990 توسعه يافته اند و به ترتيب 
هم اكنون هر يك از انواع اين موشك ها داراى بردى 2500كيلومترى، 2800 كيلومترى، 
 .(Erickson, 2016: 23)1700 كيلومترى و 2800 كيلومترى در درياهاى نزديك هستند
نوع ديگرى از موشك هاى دى اف 15 اس آر بى ام كه گونه اى متعارف و غيرهسته اى 
است نيز با برد 600 كيلومتر در پايگاه هاى ارتش از جمله در جيانگ سى و يونان مستقر 
شده اند. ديگر موشك هاى ميان بردى كه براى دفاع از آب هاى نزديك طراحى شده و در 
اختيار ارتش قرار گرفته اند شامل دى اف- 15 اس آر ام بى، دى اف 15 ام اى ار وى، دى 
اف -11 اس آر بى ام، دى اف- 11 اى اس آر بى ام، دى اف-11 بى اس آر بى ام، اس 
آر/ ام آر بى ام هاى جديد، سى جى -10 جى ال سى ام، دى اف-21 سى ام آر بى ام 
است كه در پايگاه هاى در خشكى مستقر شده اند. اين موشك ها  غيرهسته اى هستند و 
هركدام به ترتيب بردى950، 950، 350، 530، 600، 1200، 1500 و 1700 كيلومترى 
دارند(Kentor and Kick, 2015: 142).  نوعى از موشك هاى دى اف- 21 دى  ام آربى 
ام متعارف نيز بر انواعى از رزمناوهاى چين مستقر شده است كه موشك هايى ضد كشتى 
هستند كه بردى بين 1500 الى 2000 كيلومتر دارند. در زمينه موشك هاى تاكتيكى 
سالح هاى موشكى از 1993 الى 2005 در چندين مرحله ذيل استراتژى دفاع فعال از 
درياهاى نزديك با بردهاى مختلف گسترش داده شده اند. در مرحله اول در سال 1993، 
به  و  شده  طراحى  كيلومترى  و 1150  برد 1050  با  و 7  اس 6  اس  سى  موشك هاى 

 .(Holslag, 2010: 22)واحدهاى رزمى تحويل داده شدند
سپس اين نوع از موشك ها تا سال 1999 به انواعى پيشرفته تر ارتقا داده شدند و در 
مرحله بعدى نيز تا سال 2005 دقت، برد و توان تخريب و انهدام آنها افزايش داده شد. اين 
موشك ها براى انهدام كشتى ها و رزمناوهاى دشمن در نبردهاى احتمالى طراحى شده اند 
كه قابليت ارتش را در دفاع موثر از درياهاى نزديك افزايش داده است. به طوركلى، برنامه 
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موشكى چين رشد فزاينده به خود گرفته است تا جايى كه در زمينه توليد موشك هاى 
كوتاه برد، ميان برد و دور بُرد و تجهيز تجهيزات رزمى دريايى و هوايى به انواعى از موشك ها 
موفقيت هاى قابل مالحظه اى داشته است و در زمينه موشك هاى دور برد خط توليد 
موشك دافنگ با برد بين 13 هزار الى 15 هزار كيلومترى با قابليت حمل 50 كالهك 

هدايت شونده هسته اى را به بهره بردارى رسانيده است. 

4-3. نوسازى نيروى هوايى چين 
نيروى هوايى ارتش آزادى بخش در سال 2014 داراى 398 هزار نيرو بود كه بدين 
ترتيب، بزرگ ترين نيروى هوايى در آسيا محسوب مى شود.  اكنون اين نيرو به 1321 فروند 
جنگنده، 134 بمب افكن سنگين و هواپيماى سوخت رسان و 20 هواپيماى هشداردهنده 
و همچنين 700 بالگرد مسلح مجهز است .بيشتر جنگنده هاى نيروى هوايى چين كهنه 
و از مد افتاده هستند، به طورى كه تنها 502 فروند جنگنده مدرن داشته و 819 فروند 
جنگنده ديگر كه در دهه 70 قرن گذشته طراحى و ساخته شد. با اين حال، چين در زمينه 
توليد جنگنده هاى جديد و مدرن به دست آوردهاى زيادى رسيده و اكنون، چين در حال 
 Holslag,)است J-31 و J-20 توسعه دو مدل جديد هواپيماى نظامى نسل پنجم يعنى

.(2014: 87

نقل  و  حمل  هواپيماى  ساخت  به  اقدام  هم چنين  چين  كه  است  حالى  در  اين   
راهبردى Y20 و بمب افكن جديد كرده است.  برآورد مى شود كه نيروى هوايى چين 
دست كم 150 جنگنده سوخو، 95 جنگنده جى-11، بيش از 44 جنگنده جى 11بى 
دارد. جنگنده هاى جى 11 شبيه به جنگنده هاى سوخو مجهز به موشك هاى پيشرفته 
پى ال-12 هستند و با جنگنده هاى اف 15 آمريكايى قابل مقايسه اند. نيروى هوايى چين 
هم چنين داراى دست كم 150 جنگنده جى 10 است كه مى توانند تا 555 كيلومتر پرواز 
كنند. مدرنيزاسيون نيروى هوايى چين بر بهبود دفاع هوايى، توسعه جنگنده ها و توسعه 
دفاع از ناوگان هوايى كشور متمركز است. توسعه بمب افكن هاى دور برد در سال هاى اخيز 
 Harris, 2015:)جزو برجسته ترين عرصه هاى مورد تمركز نيروى هوايى ارتش چين است

  .(454

به طورى كه نيروى هوايى چين به سرعت شكاف در قدرتش را با توسعه يافته ترين 
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نيروهاى هوايى غربى كاهش داده است. سند دفاعى چين در سال 2015، نيز تأكيد 
كرده است كه نيروى هوايى ارتش از دفاع از قلمرو هوايى به دفاع و نيز تهاجم تغيير 
كاركرد خواهد داد. در سال هاى اخير ارتش پيچيدگى هاى آموزشى خلبانان در شرايط 
بسيار سخت را افزايش داده است. صنعت دفاع هوايى كشور نيز درگير تقاليى روشن 
براى توليد تجهيزات و جنگنده ها و بمب افكن هايى ارتقا يافته تر است. اين صنعت تا سال 
2015 توانسته است انواعى از جنگنده هاى جى 10 و جى 11، چند منظوره را توليد كند، 
جنگنده هايى كه در كنار سوخويى كه از روسيه خريدارى كرده، همگى از نسل چهارم و 

.(Manyin, et al. 2015: 63)نوع پيشرفته جنگنده هاى هوايى محسوب مى شوند
تا كمتر از يك دهه پيش، چين فاقد چنين قابليت هايى برجسته در عرصه جنگ هاى 
هوايى بود، هم اكنون نيز بيش از نيمى از جنگنده هاى ارتش از نسل سوم و يا از مدل هاى 
قديمى تر هستند كه در حال جايگزينى و يا روند ارتقا قرار گرفته اند و يا اين كه كارويژه هاى 
آنها در استراتژى هاى نبرد هوايى بازتعريف شده است. از 2009، چين بر توسعه دو نوع از 
جنگنده هاى نسل پنجم با نام هاى جى 20 و جى 31 مشغول شده است كه با اف 35 هاى 
اياالت متحده قابل مقايسه و برابرى هستند. اين نسل از جنگنده ها از سال 2018 به نيروى 
هوايى ارتش خواهند پيوست(Harris, 2015: 450). جنگنده J-20 يك جنگنده رادار گريز 
نسل پنجم است. هواپيماي جنگنده دوموتوره كه نمونه توسعه يافته آن توسط گروه صنايع 
هواپيمايي Chengdu براي ارتش آزادى بخش جمهورى خلق چين ساخته شده است. 
جي 20 يكي از برنامه هاي ساخت هواپيمايي رادارگريز تحت نام اختصاصى J-XX  بود كه 
در اواخر سال 1990 آغار شد. طرح اوليه در ابتدا به نام پروژه 718 نام گذارى شد و نهايتا» 
در سال 2008 ميالدى و طى رقابت با طرح پيشنهاديShenyang  كه طرحي بزرگ تر 

 .(Nakanishi, 2015: 11)تائيد شود PLAAF از جي 20 بود، توانست توسط
پروژه هاى جنگنده هاى نسل پنجم با سرمايه گذارى هاى كالن در حال انجام بوده و 
هدف ارتقاء سطح تسليحاتى و تكنولوژيكى جنگنده هاى مى باشد. بسيارى از اين طرح ها 
برگرفته از طرح هاى موفق هواپيماهاى گذشته بوده و به نوعى، طرحى جديد و ارتقاء 
يافته از آنها مى باشد. اين قابليت ها نيروى هوايى چين را قادر كرده است كه توانايى 
جنگ در فاصله بيش از هزار كيلومترى از سواحل چين را بر فراز درياها كسب كند. 
مجموع قابليت هاى هوايى در تركيب با قابليت هاى دريايى، موشكى و هسته اى و هم چنين 
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قابليت هاى فزاينده فضايى و نيروى زمينى ارتش، قدرت نظامى پكن را به طور چشم گيرى 
در مقايسه با همسايگانش افزايش داده است. به گونه اى كه محركى نيرومند و تأثيرگذار 
بر تقالى درونى و بيرونى اغلب همسايگان در آسيا پاسيفيك محسوب مى شود. در ادامه 
به تأثيرات مدرنيزاسيون نظامى چين بر پيوندهاى امنيتى دو جانبه ژاپن و اياالت متحده 

مى پردازيم. 

5. تأثيرات مدرنيزاسيون نظامى چين بر منافع مشترك امنيتى ژاپن و آمريكا 
1-5. دريافت تهديد ژاپن و آمريكا از قابليت و نيات و مقاصد  نظامى چين 

مدرنيزاسيون ارتش چين يكى از مهم ترين محرك هايى است كه بر پيوندهاى امنيتى 
دولت ها در آسيا پاسيفيك تأثير مى گذارد. ارتش چين در طول بيش از دو دهه گذشته 
به يك ارتش مدرن مجهز به سالح ها و تجهيزات پيچيده تبديل شده است. گرچه تقالى 
حيات در سيستم آنارشيك بين المللى قوى ترين مشوق رشد ارتش آزادى بخش خلق چين 
بوده است؛ اما در سطح منطقه اى مشخصاً مناقشه تايوان سناريويى طوالنى براى پيش برد 
طرح هاى نظامى چين بوده است. عالوه بر آن، مناقشات سرزمينى با همسايگان از جمله 
هند و بوتان و مناقشات بر سر جزاير و قلمروهاى دريايى در درياى جنوبى و درياى شرقى 
مشخصاً تأثيراتى تعيين كننده بر نوسازى تسليحاتى و سازمانى ارتش چين داشته است. در 
طول دوره پس از جنگ جهانى دوم، هدف امنيتى اياالت متحده در منطقه آسيا پاسيفيك 
ايجاد و حفظ نفوذ غالب سياسى بوده است. آمريكا چنين هدفى را با حفظ توانايى تفوق 
دريايى، هوايى و - در مقياس كوچك ترى- نيروى زمينى در اين منطقه دنبال كرده است. 
چنين تفوقى با همكارى متحدين منطقه اى و برجسته ترين آنها يعنى ژاپن، در بخش 

 .(Nakanishi, 2015: 67)وسيعى از حوزه گسترده آسيا پاسيفيك محقق شده بود
اتحاد ژاپن و آمريكا سنگ بناى نظم منطقه اى بود كه براى ممانعت از ظهور قدرت هاى 
خصم، يا دست كم بازدارندگى رقبا، تضمين آزادى درياها و دفاع از ديگر متحدين در برابر 
توسعه طلبى نظام هاى سياسى كمونيستى پى ريزى شده بود، قرار مى گرفت. در طول اين 
دوره طوالنى ژاپن نقشى حياتى در حمايت از اين منافع امنيتى آمريكا در منطقه داشته 
و از طرفى، آمريكا نيز قوى ترين حامى امنيتى و سياسى ژاپن در امور منطقه اى بوده 
است(Till, 2015: 56). مدرنيزاسيون نظامى چين به گونه اى بر محيط امنيتى منطقه اى 
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تأثير گذاشته است كه منافع ژاپن و آمريكا را تهديد مى كند. رشد نيروى دريايى، هوايى، 
موشك هاى كوتاه برد، ميان برد و دور برد، قابليت هاى هسته اى و فضايى چين در مقياس 
حوزه غربى پاسيفيك تفوق نظامى آمريكا را با چالش هايى جدى مواجه ساخته است. 
به طور مشخص، توسعه قابليت هاى نظامى كه پكن آن را قابليت هاى ضد دسترسى و انكار 
مى خواند و هم چنين قابليت هاى فزاينده طرح قدرت نظامى چين به تهديدى مشترك براى 
منافع امنيتى ژاپن و آمريكا تبديل شده است. واشنگتن نيات و مقاصد پكن در پيش برد 
قابليت هاى ضد دسترسى و انكار و افزايش قابليت همه جانبه طرح قدرتش را تقال براى 

 .(Turner, 2015: 86)سلطه سياسى و امنيتى چين بر حوزه شرقى پاسيفيك مى داند
بر اين اساس، ارتش چين قابليت هاى نظامى خود را در زمينه زيردريايى ها، تجهيزات 
مين گذارى دريايى، تجهيز زيردريايى  ها و جنگنده ها و بمب افكن ها به موشك ها و بمب هاى 
ضدكشتى و ضد زيردريايى و قابليت هاى موشكى براى موشك باران پايگاه هاى نظامى 
را  دريايى  رزمناوهاى  و  ناوگان ها  انهدام  سالح هاى  و  ژاپن  جمله  از  منطقه  در  آمريكا 
به طور فزاينده اى گسترش داده است. اين امر بر دريافت تهديد از جانب چين بر مراكز 
امنيتى  سياسى  واكنش  به  و  گذاشته  تأثير  عميقاً  واشنگتن  و  توكيو  در  تصميم گيرى 
 .(Manyin, et al. 2015: 82)ژاپن و آمريكا در حوزه شرقى پاسيفيك منجر شده است
قابليت هاى ضد دسترسى به طور روزافزونى در تركيب با ديگر قابليت هاى نظامى، ارتش 
چين را قادر مى كند كه تأثيرگذارى نيروى نظامى آمريكا را بر محاسبات و منافع خود در 
پاسيفيك كاهش دهد و در صورت ضرورت، بدون درگيرى مستقيم با نيروى نظامى آمريكا 
اراده سياسى خود را در مناقشات دريايى با ژاپن و ديگر همسايگان و مهم تر از آن بر تايوان 
تحميل كند. ارتش آمريكا عميقا نگران است كه قدرت فزاينده نظامى چين در اين حوزه، 
اراده سياسى پكن را تقويت كرده و به طور روز افزونى چين را قادر نمايند كه در مناقشه 
تايوان و مناقشات دريايى مواضعش را بر ديگران تحميل كند. اين قابليت ها هم اكنون نيز 
اثرات خود را در جهت تقويت مواضع پكن به هزينه آمريكا و ژاپن و ديگر همسايگان 
آشكار كرده است. رشد چشمگير اقتصادى نيز پكن را قادر كرده است كه نسبت به دو 
دهه گذشته ميزان بودجه نظامى خود را دو برابر افزايش دهد. چين هم اكنون حدود 2 
درصد از توليد ناخالص ملى خود را صرف امور دفاعى مى كند. در مقايسه با آن، ژاپن كمتر 
از 1 درصد از توليد ناخالص ملى را صرف دفاع مى  كند. اهميت چنين شكافى هنگامى 
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برجسته تر خواهد شد كه به حجم اقتصادى چين توجه كنيم كه انتظار مى رود بزودى 
اياالت متحده را پشت سرگذاشته و به بزرگ ترين اقتصاد دنيا تبديل شود. قابليت هاى 
موشكى در كنار شمار فزاينده جنگنده هاى پيشرفته چين را قادر كرده است كه در صورتى 
كه ناگزير شود پايگاه هاى آمريكا را در خاك ژاپن مورد هدف قرار دهد؛ در زمان صلح نيز 
چنين توانايى خود ناكامى چشمگير براى بازدارندگى و چانه زنى هاى سياسى در برابر چين 
است. اين جنبه هاى نظامى در جاى جاى جهان در حال تغيير است؛ اما به لحاظ مجاورت 

جغرافيايى است كه قابليت هاى ارتش چين، توكيو را قويا نگران كرده است. 

2-5. مناقشات دريايى چين و ژاپن 
چين و ژاپن در درياى شرقى چين، بر سر جزايرى كه در دو كشور به ترتيب ديائويو 
و سنكاكو خوانده مى شوند، اختالف ارضى دارند. اين جزاير خالى از سكنه هستند، و 
 Dyer and Chu,)اگرچه تحت اداره توكيو قرار دارند، پكن نسبت به آنها ادعاى ارضى دارد
2000). دو كشور در طول سال هاى گذشته سرگرم بهره بردارى از منابع انرژى مجاور اين 

جزاير بوده اند. به رغم توافق دو طرف، در خصوص اين كه اقدامى در مورد وضعيت قانونى 
اين جزاير انجام ندهند، دولت ژاپن در 11 سپتامبر 2012، سه تا از جزايرسنكاكو/ ديائويو 
را از مالك خصوصى شان خريدارى كرد. توكيو اين گونه وانمود كرد كه قصد داشته مانع از 
اقدام ناسيوناليست مشهورى به نام شينتارو شود كه فرماندار توكيو بوده و تصميم داشت 
با جمع آورى اعانه ملى براى تملك اين جزاير اقدام كند. كارى كه نتيجه آن موجب 
تحريك بيشتر پكن مى شد. اما اين توجيه، گرچه اندكى لحن خصمانه پكن را تحت 
تأثير قرار مى داد، اما از آن به بعد رفت و آمد كشتى هاى چينى در محدوده دوازده مايلى 
دريايى جزاير سنكاكو/ ديائويو افزايش يافت و تظاهرات خشونت آميز عليه ژاپن در چين از 
سرگرفته شد. دولت ژاپن قبل از ظهر يازدهم سپتامبر قرارداد خريد سه جزيره از جزاير 
سنكاكو را با شخصى كه خود را صاحب اين جزاير معرفى كرده، به امضا رسانيده است. 
سپس رسانه هاى رسمى در توكيو اعالم كردند كه دولت اين كشور حاضر نيست تأسيساتى 
مانند اسكله و فانوس دريايى را در جزاير نامبرده برقرار كند، بلكه جزاير را تحت مديريت 

 .(Abe, 2015)اداره امنيت دريايى خود قرار مى دهد
در پاسخ به اين اقدام، وزارت خارجه چين اعالم كرد كه جزيره ديائو يو و جزاير اطراف 
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آن از قديم جزيى از خاك چين بوده و كشور ما شواهد و مدارك تاريخى و حقوقى كاملى 
مستند بر آن دارد. هر اقدام يك جانبه ژاپن در قبال اين جزاير غيرقانونى و نامعتبر بوده 
و با مخالفت قاطعانه چين رو به رو مى شود و دولت چين در دفاع از حق حاكميت خود 
بر جزيره ديائويو عزمى راسخ دارد. خبرگزارى شين هوا نيز به مثابه ارگان رسمى حكومت 
چين، اعالن داشت كه ژاپن به مخالفت قاطعانه و گفت و گوهاى جدى چين توجه نكرده 
و به هشدار جدى هو جين تائو رييس جمهورى خلق چين در كنفرانس عالى رتبه سازمان 
همكارى اقتصادى آسيا و اقيانوس نيز توجهى نكرده و بر پيشبرى روند خريد جزيره اصرار 
مى كند. اين موضوع به صورت جدى حاكميت ارضى چين را هدف قرار داده و احساسات 
ملت چين را خدشه دار كرده و همچنين روابط چين و ژاپن را در مقابل جدى ترين چالش 
در قرن جديد قرار داده است. متعاقب آن در نوامبر 2013، پكن به طور يك جانبه منطقه 
هوايى فرضى را بر فراز درياى شرقى ترسيم كرد كه به عنوان  قلمرو دفاعى، خود را محق 

 .(Abe,  2015)به حفاظت از آن مى داند
اين قلمرو هوايى برفراز جزاير مورد مناقشه با ژاپن نيز بسط يافته است. در پى آن 
اياالت متحده دو هواپيماى بمب افكن ب-12، را در 27 نوامبر 2013، بر فراز اين جزاير 
به پرواز درآورد و سپس هواپيماهاى ژاپنى نيز پرواز بر فراز اين جزاير را ادامه دادند. در 
آوريل 2016، رسانه ها اطالع دادند كه ژاپن يك ايستگاه رادارى در نزديكى جزاير مورد 
مناقشه درياى چين شرقى راه اندازى كرده است كه هدفش جمع آورى دائمى اطالعات از 
اين جزاير است .اين پايگاه جديد نيروى دفاع شخصى ژاپن در «يوناگونى» واقع در غرب 
جزايرى متعلق به ژاپن در درياى چين شرقى و در 150 كيلومترى جزاير مورد مناقشه 
موسوم به سنكاكو مستقر شده است. چين و ژاپن هم چنين داراى اختالفات اساسى در 
زمينه بهره بردارى از ذخاير  نفت و گاز در درياى شرقى چين هستند. به همين سبب، 
ژاپن به شدت نسبت به اعالم منطقه دفاع هوايى از سوى چين دراين دريا معترض است. 
مناقشات دريايى در درياى جنوبى چين و  مناقشات دريايى ژاپن و چين در پيوند با 
فراتر از آن، چالش چين براى توازن قواى منطقه اى قراردارد. بيش ترين مناقشات ارضى 
چين با همسايگان اين كشور مربوط به درياى جنوبى چين است كه داراى ذخاير نفتى 
قابلِ توجهى است. چينى ها تمامى 425 هزاركيلومتر مربع وسعت درياى جنوبى چين 
و 750 جزيره واقع در آن را متعلق به اين كشور مى دانند و هرگونه ادعايى را در اين 
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خصوص رد مى كنند. پيش از آن، پكن در درياى جزيره اى از جزاير مورد مناقشه درياى 
جنوبى سيستم هاى ضّدهوايى مستقر كرد. اين سيستم موشكى در جزاير "وودى" در 
درياى چين جنوبى مستقر شده است. اين جزاير بخشى از مجمع الجزاير پاراسل تحت 
سيطره چين است كه ويتنام و تايوان نيز مدعى مالكيت آن هستند. اين گونه مواضع چين 
در تركيب با قابليت هاى فزاينده نظامى ژاپن و اياالت متحده را عميقاً نگران كرده است. 
توكيو و واشنگتن قابليت هاى فزاينده نظامى چين را در تركيب با نيات و مقاصدى كه 
از موضع گيرى هاى پكن درك مى كنند، تهديد آميز دريافته اند و بر اين اساس، در جهت 
موازنه تهديد چين ائتالف ژاپن و اياالت متحده مورد بازبينى و انبساط بيشتر قرار گرفته 

 .(Auslin, 2016: 24)است

6.  ائتالف ژاپن - آمريكا در جستجوى موازنه تهديد چين 
اتحاد ژاپن و آمريكا، برجسته ترين ابزارى است كه دو كشور براى مقابله با تهديدات 
مشترك و فزاينده چين در حوزه شرقى پاسيفيك به آن متوسل شده اند. رهبران ژاپن 
به اين اتحاد، به مثابه اتحادى اجتناب ناپذير مى نگرند. از طرفى اين اتحاد در نظام امنيتى 
سرد،  از جنگ  است. پس  بازى كرده  حياتى  مى ند، نقش  در منطقه دنبال  آمريكا  كه 
پيامدهاى رشد نظامى چين در محيط امنيتى منطقه اى سبب انبساط بيش تر اين ائتالف 
شده است(Allen, Krumel, and Pollack.2014). از اوايل دهه 2000، دو دولت به رغم 
محدوديت هاى حقوقى تالش كرده اند كه قابليت عملياتى اين اتحاد به مثابه يك نيروى 
مشترك را بسط دهند. در همين راستا ژاپن براى تقويت توان بازدارندگى اتحاد دوجانبه اش 
با آمريكا، ماده هاى محدودكننده نيروى دفاعى كشور را مورد تفسير و بازبينى قرار داده 
است. قانون اساسى ژاپن اين گونه مورد بازبينى قرار گرفته است كه هرگاه يك كشور 
خارجى كه رابطه اى نزديك با ژاپن دارد، مورد حمله قرار گيرد، توكيو مى تواند با استفاده 
از نيروهاى دفاع از خود، عليه متجاوز متوسل به زور شود. اين تحول، زمينه تسهيل تقويت 
همكارى هاى نظامى ژاپن و آمريكا را فراهم كرده است. پيش از اين در 2001، نيروهاى 
دريايى دفاعى ژاپن در اقيانوس هند به پشتيبانى از عمليات تحت رهبرى آمريكا در 
افغانستان پرداخته بود و نيروى هوايى ژاپن نيز در سال 2004، به همكارى با آمريكا در 

 .(DiFilippo, 2015)بازسازى عراق اقدام كرده بود
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اين گونه همكارى ها در پاسخ به تحوالت محيط بين المللى صورت گرفته است. توكيو 
كه با تهديد فزاينده چين مواجه است، نگران كاهش حمايت هاى امنيتى آمريكا در نتيجه 
كيفيت روابط پكن و واشنگتن در آينده است. بر اين اساس، براى جلب حمايت بيشتر 
در ديگر موضوعات امنيتى از قبيل بحران افغانستان، بحران عراق و تحريم هاى بين المللى 
عليه ايران از مواضع اياالت متحده حمايت كرده است. در مواجهه با دگرگونى هايى كه 
در پى مدرنيزاسيون فزاينده نظامى چين در محيط امنيتى شرق آسيا ايجاد شده است، 
نخست وزيرى ژاپن، در 26 دسامبر 2012، با هماهنگى با مقامات آمريكايى، به وزير دفاع 
مأموريت داد كه مسئوليت بازبينى در رهكردهاى همكارى دفاعى با آمريكا را بپذيرد. 
اين همكارى هاى امنيتى بايد به گونه اى مورد بازبينى قرار مى گرفت كه قدرت بازدارنده 
اتحاد دو كشور را در رويارويى با تقويت مواضع چين در زمينه مناقشات منطقه اى افزايش 

 .(Hughes, 2013: 6)دهد
متعاقب آن در 3 اكتبر 2013، كميته مشورتى امنيتى آمريكا و ژاپن متشكل از 
وزراى دفاع و امورخارجه دو كشور به بررسى بازبينى همكارى هاى امنيتى در پاسخ به 
تحوالت جديد پرداخت و كميته فرعى همكارى دفاعى را براى پيش برد اين بازبينى ها 
تعيين كرد. اين كميته مقرر كرد كه تا پايان 2014، بازبينى در رهكردهاى همكارى دفاعى 
دو طرف تكميل شود و در نهايت در آوريل 2015، دو دولت اعالم كردند كه بازبينى 
رهكردهاى دفاعى متقابل، تكميل شده است. مهم ترين موارد رهكردهاى بازبينى شده 
عبارت اند از شناسايى تغيير محيط امنيتى منطقه اى و جهانى، تضمين ظرفيت اتحاد در 
پاسخ به حمله به ژاپن به عنوان جنبه اصلى همكارى امنيتى دو كشور، گسترش حوزه 
همكارى هاى امنيتى؛ به گونه اى كه بازتاب سرشت جهانى اتحاد دو طرف باشد. ترويج 
همكارى عميق تر امنيتى با ديگر شركاى امنيتى براى پيش برد منافع و ارزش هاى مشترك، 
تقويت مكانيزم هاى اتحاد براى تحكيم و هماهنگى موثرتر در پاسخ به هر وضعيتى، تقسيم 
متناسب نقش دو طرف با افزيش قابليت ها و جستجوى شيوه هاى ديگر براى تقويت اين 

 .(Jimbo,  2014: 12)اتحاد در جهت نيل به اهداف مشترك
بر اين اساس، باراك اوباما در آوريل 2015، اعالن داشت كه جزاير سنكاكو در پوشش 
اتحاد دوجانبه آمريكا و ژاپن است و واشنگتن در اين خصوص از ژاپن حمايت مى كند. 
در واقع برجسته ترين محرك بازبينى رهكردهاى همكارى دفاعى دو كشور و هم چنين 
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تفسير و بازبينى قانون اساسى ژاپن است. مدرنيزاسيون نظامى چين پيامدهاى عميقاً 
براى  ضّددسترسى  استراتژى  بطن  در  چين  دارد.  دولت  دو  منافع  براى  نگران كننده اى 
حفظ منافع خود، قصدش را براى استفاده وسيع از زيردريايى هاى مدرن نظامى نشان داده 
است. از طرفى اين قابليت ها، آمريكا و ژاپن را ناگزير مى كند كه براى حفاظت از خطوط 
دريايى و بازرگانى خود با توسل به سالح هاى ضد زيردريايى امنيت اين خطوط را تضمين 

 .(Abe, 2015)كنند
بنابراين، رقابت بر سر زيردريايى هاى پيچيده تر و سالح هاى ضد زيردريايى در بين 
چين و از طرفى آمريكا و ژاپن در حال رشد است. از آنجاكه پايگاه هاى نظامى ژاپن و 
ناوهاى هواپيمابر نقش حياتى در وزن نظامى آمريكا در حوزه شرقى پاسيفيك دارند، 
چين براى تقويت مواضع خود سرگرم افزايش قابليت هاى موشكى و هوايى ضد دريايى و 
هدف قرار دادن پايگاه هاى مستقر در خاك ژاپن است، و از طرفى ژاپن و آمريكا سرگرم 
افزايش قابليت سيستم هاى دفاع ضد موشكى و ضد هوايى هستند. پكن در زمينه اى 
حياتى تر مشغول پيش برد توانايى هاى پيچيده تر نظامى هسته اى است و از آنجا كه ژاپن 
 Takahashi,2012:)فاقد چنين توانايى هايى است، به چتر هسته اى آمريكا پناه برده است
67). اين گونه مدنيزاسيون نظامى چين سبب تقويت همكارى هاى نظامى و امنيتى ژاپن 

و آمريكا شده است. 

نتيجه 
اتحاد دفاعى دوجانبه آمريكا و ژاپن از آغاز شكل گيرى، پاسخى به تهديدات مشترك 
عليه منافع امنيتى دو دولت بوده است. در عصر جنگ سرد، شوروى و در پيوند با آن، 
جمهورى خلق چين و كره شمالى برجسته ترين مصاديق بازيگرانى بودند كه دو دولت ژاپن 
و آمريكا منافع خود را در حوزه پاسيفيك با مخاطره توسعه طلبى آنها مواجه يافته بودند. 
بر اين اساس، اين اتحاد به مثابه ساختارى قابليت هاى دو دولت را در رويارويى با چنين 
تهديداتى به هم پيوند مى داد. گرچه در طول اين دوره طوالنى اياالت متحده به مراتب 
نقش و هزينه هاى بيش ترى در چارچوب اين اتحاد دوجانبه بر عهده داشت. پس از پايان 
جنگ سرد و انتقال جمهورى خلق چين از دولتى انقالبى به دولتى با اهداف عمل گرايانه 
كه در زمينه هاى مختلف اقتصادى و نظامى وارد فرايندهاى نوسازى و مدرنيزاسيون شده 
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است، رشد اقتصادى روند نوسازى نظامى چين را به طرز چشم گيرى گسترش داده و 
تعميق كرده است. در نتيجه قابليت هاى فزاينده نظامى چين مهم ترين محرك تأثيرگذار 
بر اين اتحاد دوجانبه بوده است. گرچه برنامه فعال هسته اى و موشكى كره شمالى نيز از 
محرك ها يا مصاديق تهديداتى بوده است كه بر اين اتحاد دوجانبه تأثير گذاشته است؛ 
اما مدرنيزاسيون نظامى چين به مراتب بيش از آن بر تداوم، بازبينى و گسترش اين اتحاد 
چين  نظامى  ظهور  گذشته،  دهه  دو   از  بيش  طول  در  است.  بوده  تأثيرگذار  دوجانبه 
قابليت هاى اين دولت را براى طرح و اعمال قدرت در حوزه شرقى پاسيفيك افزايش داده 
است. به طورى كه توانايى هاى موشكى، دريايى، هوايى و هسته اى چين براى هدف قرار 
دادن پايگاه هاى اياالت متحده در خاك ژاپن و يا نابودكردن تجهيزات نظامى آمريكا و 
ژاپن در آب هاى حوزه شرقى پاسيفيك به گونه اى چشم گير رشد يافته است. در درجه اول، 
براى توكيو و واشنگتن توسل محتمل چين به چنين سالح هايى عليه خود مطرح نيست، 
بلكه اين قابليت ها توانايى بازدارندگى متعارف و غيرمتعارف چين در برابر ژاپن و آمريكا 
را افزايش داده و به طور فزاينده  اى سبب مى شود كه در چانه زنى ها و مناقشات دريايى و 
منطقه اى، چين از موضعى نيرومندتر ظاهر شود. چنين قابليت هاى فزاينده اى گرچه هدف 
دفاع از منافع چين را به ويژه در مناقشات دريايى و مناقشه تايوان دنبال مى كنند، اما آشكار 
است كه تفوق نظامى آمريكا را به عنوان حامى امنيتى ژاپن و حافظ نظم منطقه اى در 
حوزه شرقى پاسيفيك به چالش كشيده است. بر همين اساس، ژاپن و اياالت متحده در 
پاسخ به رشد قابليت هاى نظامى چين همكارى هاى امنيتى و دفاعى شان را در چارچوب 
اتحاد دوجانبه دو كشور بسط داده اند. از طرفى عدم قطعيت در باره نيات و مقاصد چينى 
قدرتمندتر لفاظى هاى پكن در خصوص توسعه صلح آميز يا ظهور مسالمت آميز را بى اعتبار 
مى كند. در واقع، در توكيو و واشنگتن چنين باور استراتژيكى درباره چين وجود دارد 
كه متناسب با افزايش قابليت ها، تأثيرگذارى پكن بر محيط پيرامونى امنيتى در آسيا 
پاسيفيك افزوده مى شود. از طرفى چين براى غلبه بر مقابله جويى بيشتر رقباى خارجى 
اين سياست را دنبال مى كند كه تا هنگامى كه شرايط براى يافتن راه حل پايدار جهت يك 
منازعه منطقه اى به نفع چين تغيير نيابد، مذاكره يا رويارويى مستقيم درباره مناقشاتى 
را كه به حاكميتش مربوط است، به زمانى دورتر موكول مى كند، يعنى زمانى كه در پى 
به طور  مطلوبى  به نحو  كه  شود  قادر  و  يافته  كاهش  موانع  قابليت هايش  بيشتر  افزايش 
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مستقيم وارد اين گونه مناقشات شود. اين به معناى صرف نظركردن چين از حاكميتش 
نيست، بلكه به اين معنا است كه اراده سياسى پكن بر اولويت توسعه اقتصادى و پابه پاى 
آن و به صورت تدريجى مدرنيزاسيون نظامى در درجه اول متمركز است، و هنگامى كه به 
اندازه كافى قدرتمند شود، براى اعمال حاكميت خود اقدام نمايد. بر اين اساس، دهه هاى 
آينده حوزه پاسيفيك شاهد رقابت بيشتر چين و رقباى منطقه اى اش در پيوند با اياالت 
متحده خواهد بود و اتحاد دوجانبه ژاپن و آمريكا نقشى مهم در چنين رقابتى بازى خواهد 

كرد. *
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