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چکیـده
منطقه آسیا -پاسفیک با توجه به حجم باالی واردات تسلیحات ،افزایش هزینههههای ظاهامو و
مدرن سازی ظیروی ظاامو و دریایو کشورهای منطقه ،بهه سه
حرک

اس  .تحوالت اقیصادی و ظاامو ه راه بها رقابه

شهل گیهری مع های امنییهو در

اسهیراتکیک در آسهیا -پاسهفیک باثه

بو ثباتو و ظاپایداری در آینده ظزدیک در این منطقه خواهد شد .در این حال
دظبال افزایش امنی

کشورهای منطقهه بهه

از طریق ائیالف یا افزایش توان ظاامو خود برای مقابله با تهدیدها و بهوثبهاتو

در منطقه برموآیند ،ه ان چیزی که رئالیس ها از آن به ثنوان مع ای امنی

یاد موکنند .ه ه ایهن

موارد در حال حاضر در آسیا -پاسفیک در حال وقوع اس  .بر این اساس ،مقاله به دظبهال بررسهو
این موضوع موباشد که آیا افزایش هزینههای ظاامو و رشد واردات تسلیحات در این منطقه ه راه
با اخیالفات ارضو و ثدم وجود سازوکار مشخص برای ح اخیالفات و ظبهود یلاهارچ و امنییهو
در بین کشورهای منطقه پیاظسی شل گیهری مع های امنیه

و درگیهری را بها توجهه بهه ح هور

قدرتهای مهم اقیصادی و ظاامو ه چون آمریلا ،چین و ژاپن در آینده ظزدیک خواهد داش ؟
 واژگان کلیدی:
مع ای امنی  ،آسیا -پاسفیک ،رقاب

تسلیحاتو ،سیاس

بازگش

به آسیا ،آمریلا

مقدمه
منطقه آسیا -پاسفیک با توجه به حجم باالی واردات تسلییاات افلیای

هیینلههلای

نظامی و مدرن سازی نیروی نظامی و دریلایی کولورهای منطقله بله سل ت شلل گیلری
مع ای امنیتی در حرکت است .تاوالت اقتصادی و نظامی ه لراه بلا رقابلت اسلتراتدیک در
آسیا -پاسفیک باعث بیثباتی و ناپایداری در آینده نیدیک در این منطقه خواهد شد .در این
حالت کوورهای منطقه به دنبال افیای

امنیت از طریق ائتالف یا افیای

توان نظامی خلود

برای مقابیه با تهدیدها و بیثباتی در منطقه برمیآیند ه ان چییی که رئالیستها از آن بله
عنوان مع ای امنیت یاد میکنند .ه ه این موارد در حال حاضر در آسیا -پاسفیک در حلال
وقوع است .آنچه باعث نگرانی در مورد آینده این منطقه شده است دنبال کردن یک مسلابقه
تسییااتی به دلی شل گیری مایط امنیتی است .کوورهای این منطقه هنوز یک سازوکار
موخص برای ح اختالفات خود ندارند و در زمان بروز اختالف تنها با افیای

تعداد نیلروی

نظامی خود در مناطق مورد مناقوه سعی در رفع مول دارند .وجود این چنلین اختالفلات
ارضی بین کوورهای منطقه در آینده نیدیک نگران کننده خواهد بود.
با توجه به مسائ فوق این مقاله درصدد است تا به این پرس

بپردازد که آیا افلیای

هیینههای نظامی و رشد واردات تسییاات در آسیا -پاسفیک ه لراه بلا اختالفلات ارضلی و
عدم وجود سازوکار موخص برای ح اختالفات و نبود یلپارچگی امنیتی در بین کوورهای
منطقه پتانسی شل گیری مع ای امنیت و درگیری را با توجه به حضور قلدرتهلای مهلم
اقتصادی و نظامی ه چون آمریلا چین و ژاپن در آینلده نیدیلک خواهلد داشلت بلر ایلن
اساس در این نوشتار به بررسی عوام اثرگلاار در شلل گیلری مالیط امنیتلی در آسلیا-
پاسفیک بر اساس تئوری رئالیسم پرداخته خواهد شد .ه چنلین رشلد هیینلههلای نظلامی
منطقه و مییان واردات تسییاات در این منطقه در مقایسه با سایر منلاطق در جهلان ملورد
بررسی قرار خواهند گرفت و در پایان نگاهی به راهلارهای ژاپن برای تقویت مایط امنیتلی
خود خواهیم داشت.
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تحلیل تئوریک معمای امنیت در آسیا -پاسفیک از منظر رئالیستی
امروزه امنیت دیگر مفهوم سنتی خلود را کله در چلارچود ملدل وسلتفالیایی بلود از
دست داده و امنیت چندبعدی شده است .بری بوزان معتقد است که امنیلت میلی و امنیلت
بینال ییی به وسییه امنیت منطقهای معنلا و مفهلوم ملییابلد .در نتیجله سیاسلت خلارجی
مناسب هر کووری سیاستی است که به امنیت چندبعدی توجهی ویده ن اید و برای کسلب
امنیت میی خوی

نگاه ویدهای به امنیت منطقهای خود داشته باشد .امنیت منطقهای یک

نظام امنیتی است که کوورهای واقع در آن اوالً دغدغه امنیتی موابهی دارنلد .ثانیلاً از نظلر
تاریخی جغرافیایی و فرهنگی دارای سرنوشت نسبتاً موترکی میباشند و واحدهای توللی
دهنده آن برحسب نگرانیها و درک و برداشت یلسان از تهدیدات به منظور ایجلاد و حفل
خود تن به قواعد و سازوکارهای موخص میدهند .وجلود بسلترهای تلاریخی بلرای نلیاع و
ستیی بین بازیگران منطقه میتواند در صورتی که این شاخصها توسلط برخلی از بلازیگران
منطقهای و فرا منطقهای مورد دستلاری واقع شوند حلالتی از مع اهلای امنیتلی را در بلین
بازیگران منطقه ایجاد ن اید .در واقع منظور از مع ای امنیت شرایطی است که در آن تالش
یک دولت برای افیای

امنیت خود باعث کاه

امنیت دیگران میشود.

مع ای امنیت وضعیتی فرض شده که در آن املان ورود دو یا چنلد دوللت بله رقابلت
خصومتآمیی و حتی جنگ وجود دارد؛ حال آنله هیچ یک از آنها بله انجلام چنلین اقلدامی
مای نیستند .به این لالا ،مع لای امنیلت از نلاامنی بلدتر فلرض ملیشلود؛ چلرا کله در
اساس مع ا به معنای ناگییری در گیین

بین دو انتخاد نامطیود در شرایطی است که به

نظر راه ح مناسب برای برون رفت وجود ندارد)Sorensen,2007, p:359( .
از منظر رئالیستهای تدافعی ساختار آنارشیک نظام بینال ی نگرانیهلایی را در بلین
کوورها درباره جایگاه آنها در این نظام و در قبال سایر دولتها ایجاد و آنها را بله رفتارهلای
منطقی مبتنی بر هیینه و فایده هدایت میکند .دولتهلا در ایلن فضلا بلرای رفلع تهدیلدها
مبادرت به انتخابی استراتدیک میان موازنه یا ه راهی 1میکنند .چگونگی این امر به میلیان
قدرت جایگاه نسبی آنها در نظام بینال ی و برداشت از امنیلت نسلبی خلود بسلتگی دارد.
- Balance or Bandwagoning
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هرچند برخی برای امنیت سازی یا برخورداری از سهم بیوتر در ترتیبات بینال ییی به خود
جرات موازنه سازی با هدملون را ملیدهنلد املا سلایرین از ج یله کولورهایی بلا موقعیلت
ضعیفتر با مااسبه هیینههای ناشلی از تقابل و فایلدههلای ناشلی از ه راهلی بلا هدملون
استراتدی ه راهی را در پی

میگیرند)Hansen, 2009, p:30( .

از نظر رئالیستهای تهاج ی چون فرید زکریا تاریخ نوان میدهد دولتهلا در شلرایطی
که به شل فیاینده اقتصادشان رشد میکند به س ت افیای

توان نظامی حرکت ملیکننلد و

خود را درگیر مسائ خارج از مرزهایوان کرده و به دنبال افیای

نفوذ منطقهای و بینال ییلی

میروند )Zakaria, 1998, p:3( .به عبارت دیگر توان ندیهای نسبی تا حد زیلادی بله نیلات
دولتها شل میدهند .هنگامی که دولتی قدرت ند میشود تالش ملیکنلد تلا نفلوذ خلود را
افیای

داده و به حداکثر برساند و مایط پیرامونی خود را کنترل ن اید آنچه که به وضلو در

خصوص چین شاهد آن هستیم .بنلابراین دوللتهلا در ملواردی کله تصلور کننلد توان نلدی
نسبیشان افیای

یافته راهبردهای توسعهطیبی با هدف بیوینهسازی نفوذ را دنبلال خواهنلد

کرد ( .)Talaferro,1999, p:1ویدگی نظام بلینال یل بله گفتله میلر شلای ر م للن اسلت
جنگهایی ه یوگی نباشد اما به هرحال منجر به رقابت امنیتی مداوم خواهد شد .دولتها در
جهانی به سر میبرند که سرشار از تهدیدات مختیف است و واحدهایی هستند که ت ای دارنلد
قدرت خود را به حداکثر برسانند تا بتوانند به بقای خود ادامه دهند .هدف اصیی هر دولتلی آن
است که سهم خود را از قدرت جهانی به حداکثر برساند که این به معنای کسب قدرت به زیان
دیگر بازیگران است و منجر به شل گیری مع لای امنیلت ملیگلردد کله ریوله آن در علدم
اط ینان از توان سایر بازیگران است)Mearsheimer, 2001( .
برخالف روال غالب در دوران جنگ سرد جهان قرن  11یک یا دوقطبللللی و حتی چند
قطبی نیست بعضللیهللا ابرقدرت هسلللتند (مانند آمریلا) برخی قدرت بیرگ هستند (مانند
چین و روسیه) برخی قدرت منطقهای هسلللتند (مانند ایلللران) و بسیاری دیگر قدرت ضعیف
هستند در این میلللللان م لن است بعضی قدرتهای بیرگ یا ضعیف منطقهای با قدرتهای
برتر یا ابرقدرتها ائتالف کنند .از ایلللن منظلللر ه ه گرای های ائتالفجویانه ریوه منطقهای
دارند یعنی قدرتهای منطقهای تنها از بیم ه سایگان خود به همگرایی و ائتالف با قدرتهای
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بیرگ فرامنطقهای روی میآورند )Buzan,2000, p:13-22( .آنچلله کلله اکنللون بللا توجلله بلله
سیاست بازگوت به آسیا اوباما رشد توان اقتصادی و نظامی چین افیای

هیینههای نظامی و

روند رو به رشد واردات تسییاات توسط کوورهای منطقله شلاهد هسلتیم ه له تاییلدی بلر
شل گیری مع ای امنیت در آسیا -پاسفیک است.
بررسی عوامل اثرگذار در شکلگیری محیط امنیتی در آسیا -پاسفیک
اختالفات بر سر دریای جنوبی چین و دریای شرقی از یلسلو و افلیای

تلوان نظلامی

چین از سوی دیگر کوورهای منطقه را به س ت رقابت تسییااتی و در نهایت شلل گیلری
مع ای امنیتی در آسیا -پاسفیک سوق داده است .بر ه لین اسلاس هیینلههلای نظلامی و
مییان واردات تسییاات در منطقه به ویده در جنود شرق آسلیا روز بله روز رو بله افلیای
است .این وضعیت منطقه را در آینده به س ت بیثباتی پی

خواهد برد .ادعلای حاک یلت

چین بر جیایر سنلاکو یا دیائویو پاراس و اسپراتیی و عدم قبول داوری بینال ییی برای ح
این اختالف به پیچیدگیهای سیاسی منطقه افیوده است.
نبود ملانیسم اعت ادساز بین چین و ه سایگان

دستیابی بله یلپلارچگی امنیتلی را

مول تر کرده است .اکثر ه سایگان چین متاد آمریللا هسلتند .از طرفلی حضلور نظلامی
آمریلا در اوکیناوا و جنود شرق آسیا به ه راه ک کهای نظامی این کوور به متادان خود
در منطقه چین را به س ت تقویت هرچه بیوتر تلوان نظلامی سلوق داده اسلت .مسلائ و
اختالفات تاریخی در آسیا -پاسفیک معض امنیتی دیگری است که این منطقه با آن دسلت
به گریبان است .ژاپن و کره جنوبی دو متاد مهم آمریلا در منطقه و با اقتصادهای پیورفته
تا کنون نتوانستند به دلی برخی مسلائ تلاریخی حل نولده ه چلون بالث زنلان بلرده
جنسی 1زندانیان جنگ و معبد  Yasukuniبا هم به یلپارچگی امنیتی دست یابند .معض
امنیتی دیگر در منطقه کره ش الی است که با آزمایوات هستهای خود موجبلات بلیثبلاتی
در آسیا ل پاسفیک را فراهم آورده است.

- Comfort Women
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واقعیات ژئوپیتیک در آسیا -پاسفیک به ویده در جنود شرق آسیا ملانعی بلرای ایجلاد
یلپارچگی امنیتی است .کوورهای منطقه نیاز به یک توازن قدرت استراتدیک بین اتالاد بلا
آمریلا از یلسو و موارکت با چین از سوی دیگر دارند .انجام اقدامات اعت اد ساز در منطقله
از ج یه ح اختالفات تاریخی و ارضی و ه چنین اج اع اعضای آسه آن برای دنبال کلردن
استراتدی توازن بلین آمریللا و چلین زمینلهسلاز یلپلارچگی امنیلت منطقلهای در آسلیا-
پاسفیک خواهد بود ( .)Yuxin,2015در پلن سلال گاشلته ریسلک رقابلت و درگیلری در
دریای جنوبی چین و دریای شرقی افیای

یافته است .از نگلاه واقلعبینانله در ایلن منطقله

رشد چین عدم ت رکی کام آمریلا روی این منطقه آنطلور کله در ابتلدای ارائله دکتلرین
بازگوت به آسیا توسط اوباما مطر شده بود نبلود نهادهلای منطقلهای در حلوزه امنیتلی
اختالفات ارضی و نگرانیها از تأثیر این اختالفات بر امنیت دریایی به عنلوان مهلمتلرین راه
تبادالت تجاری ه ه و ه ه منجر بله شلل گیلری مالیط امنیتلی و بلاالتر از آن مع لای
امنیتی شده است .منطقه آسیا -پاسفیک در قرن  11پتانسلی درگیلری بلر سلر اختالفلات
ارضی دریلایی را دارد .اه یلت دریلای جنلوبی چلین و دریلای شلرقی بله دلیل موقعیلت
استر اتدیک خطوط دریایی منابع معدنی و انرژی و ماهیگیری است .هر ساله یلک چهلارم از
تجارت جهانی معادل  1/3تریییون دالر از دریای جنوبی چین عبور میکنلد .از ایلن میلیان
 1/1تریییون دالر کاالهای تجاری آمریلا را تولی میدهد (.)www.cfr.org
یک سوم از کوتیهای حام نفت و نی ی از کوتیهای حام گاز مایع خیلی فلارس
از این منطقه عبور میکنند )US.EIA, 2013) .بر اسلاس پلی بینلی آژانل

بلینال ییلی

انرژی  19درصد از صادرات نفت خاورمیانه تا سال  1931به جنود شرق آسیا خواهد بلود.
()www.worldenergyoutlook.org
بر اساس آمار اداره اطالعات انرژی آمریلا ذخایر اثبات شده در دریای جنوبی چین شام
 11میییارد بوله نفت و  119تریییون فوت ملعب گاز طبیعی است و سلازمان زملینشناسلی
آمریلا هم تخ ین زده که  1میییارد بوله نفت و  169تریییون فوت ملعب گاز طبیعی در این
منطقه کوف نوده باقی مانده است .یک پنجم از این منابع کوف نوده در جیایر مورد مناقوه
واقع است )Metelitsa & Kupfer, 2014(.یلی از این جیایر اسلپراتیی اسلت کله در دریلای
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جنوبی چین قرار دارد و مورد ادعای فیییپین ویتنام مالیی و چین است .جیایلر پاراسل هلم
مورد ادعای چین ویتنام و تایوان میباشد .چین تایوان و فیییپلین بلر سلر حاک یلت جییلره
دیگری به نام Scarborough Shoalکه در زبان چینی به آن  Huangyan Islandمیگویند و
در  199ماییی فیییپین واقع شده اختالف دارند .در دریای شرقی جیایر سنلاکو یا دیائویو قلرار
دارد که مانع ع دهای در روابط چین و ژاپن است .چین فعالیتهای دریایی و هوایی خود را در
این منطقه از سال  1911به این طرف افیای

داده است .تعداد کولتیهلای چینلی کله وارد

آدهای این جیایر میشدند تا قب از سپتامبر  1911صفر بود اما بعد از آن به  18بلار در هلر
ماه رسیده است (.)Ministry of foreign affairs of Japan, 2015
بر اساس گیارش ساالنه مج ع جهانی اقتصاد در سال  1911مییان ریسلک تجلاری و
اقتصادی در آسیا رو به افیای

است .این منطقه بعد از دههها صیح و ه لاری نسلبی یللی

از منابع اصیی تهدید و ریسک اقتصادی بو ار میرود .آسیا -پاسفیک از لاا ،بروز تن

در

حوزه دریایی و هوایی و ه چنین نظامی شدن شبیه به زخم در حلال بلاز شلدن اسلت کله
میتواند اقتصاد جهان را تات تأثیر قرار دهد .برای ن ونه دو کوور چین و ژاپلن بله عنلوان
دومین و سومین اقتصاد بیرگ جهان  1/1تریییون از صلادرات جهلانی را در سلال  1913در
اختیار داشتند )www.wto.org(.بخ

اعظم از این میلیان از مسلیر دریلای جنلوبی چلین

صادر میگردد .بروز مناقوه بین این دو کوور میتواند باعث توقف کار  6بنلدر از بیرگتلرین
بنادر جهان شود که نی ی از ح

و نق جهانی را بر عهلده دارنلد ه چنلین باعلث توقلف

پروازها در  1فرودگاه از  19فرودگاه برتر جهان خواهد شد که  8درصد از جابجایی مسلافر و
 66درصد از ح

و نق بار در سطح جهانی را انجام میدهند(Coburn, 2015(.
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مایط امنیتی آسیا -پاسفیک در قرن  11به س ت رقابت و اختالف بله ویلده بلر سلر
قی روی دریایی پی

میرود .سه عام در افیای

امنیتی در این منطقه نق

احسلاس نلاامنی و شلل گیلری مالیط

دارد:

 -1افیای

عدم تقارن اقتصادی میان اقتصادهای آسیایی؛

 -1افیای

چال های امنیتی غیر سنتی در منطقه؛

 -3سیاست بازگوت به آسیای اوباما و واکن

چین و متادان آمریلا به این سیاست؛

چین در حال حاضر بیرگترین شریک تجاری برای اکثر کوورهای منطقه است .تالول
ساختاری در اقتصاد چین به عنوان قدرت نوظهور باعث علدم تقلارن اقتصلادی بلا بازارهلای
کوورهای دیگر در منطقه شده و املان اع ال قدرت اقتصادی به عنوان اهرم فوار از سلوی
چین بر ه سایگان

را افیای

داده است .عالوه بر افیای

عدم تقارن اقتصادی در منطقله

حوزه تهدیدات امنیتی غیرسنتی نیی گسترش یافتله کله نیازمنلد ه للاریهلای منطقلهای
است .تهدیداتی چون بالیای طبیعی سونامی سال  1996و  1911بارانهلای بهداشلتی و
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گسترش بی اری هایی چون سارس تخریلب مالیط زیسلت و آتل سلوزی جنگل هلا (در
اندونیی) کاه

شیالت افیای

جرایم فرامیی و تروریسلم فقلر و امنیلت انسلانی ه له از

تهدیدات غیر سنتی هستند که در این منطقه رو به افیای

است.

در نهایت مهمتر از ه ه سیاست بازگولت بله آسلیا اوباملا قلرار دارد .بلر اسلاس ایلن
سیاست قرار است تا سال  1919آمریلا  69درصد از نیروی دریایی خلود را در ایلن منطقله
مستقر کند .اقدامی که برای چین تاریکآمیی است .این سیاست که به گفتله اوباملا جهلت
برقراری ثبات در منطقه میباشد با استقبال ژاپن استرالیا و فیییپین ه راه بوده و منتهی به
سرمایهگلااری در ظرفیلت تلوان دریلایی و بازسلازی امنیتلی در کولورهای منطقله شلده
است)Kun-Chin, & Gertner,2015,pp.9-13(.
از نگاه چین این رویلرد آمریلا در جهت مادود کلردن گیینلههلای چلین در منطقله
است .توافقنامه موارکت تران

پاسفیک  1TPPبا موارکت  11کوور منطقه بلدون حضلور

چین یک ن ونه آن است .چین نیی اقدام به ایجاد بانک سرمایهگااری زیرسلاختهلای آسلیا
 1AIIBدر مقاب صندوق بینال ییی پول ن وده است .از منظر آمریلا چلین یلک اسلتراتدی
بیندمدت جهت تسیط بر دریا را برای خود تا سال  1969برنامهرییی ن وده است .بلر طبلق
این طر قرار است چین در مرحیه اول بین سالهای  1999تا  1919کنترل آدهای جییره
در زنجیره اول را در اختیار گیرد که در پیوند با اوکیناوا تایوان و فیییپین اسلت .در مرحیله
دوم در بین سالهای  1919تا  1919کنترل زنجیره دوم را بدست گیرد که در پیوند جیایلر
 Ogasawaraگوام و اندونیی است و در مرحیه سوم بین سالهای  1919تا  1969چین به
سیطه آمریلا در اقیانوس آرام و هند پایان خواهد داد .از آنجا که اولویت اول چین را امنیلت
دریایی تولی میدهد اقدامات این کوور برای توسعه اسلتراتدیک تلوان دریلایی و نظلامی
خود تاییدی بر این مسئیه است)Pedrozo, 2011, p.2(.

)- Trans-Pacific Partnership (TPP
)- Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB

1
2
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رشد هزینههای نظامی در منطقه آسیا -پاسفیک
بر اساس آمار مؤسسه بینال ییی صلیح اسلتلهیم (سلیپری) مخلارج نظلامی جهلان 1
تریییون و  676میییارد دالر در سال  1911بوده که در مقایسه با سال  1911تلا  1916کله
کاه

داشته در سال  1911یک درصد رشد یافته اسلت .در ایلن بلین مخلارج نظلامی در

منطقه آسیا -پاسفیک در سال  1/6 1911درصد رشد داشته و به  636میییارد دالر رسیده
است ه چنین در بین سالهای  1996تا  1911به مییان  66درصد رشد داشته است .چهار
کوور از پانیده کوور اول در لیست بیوترین دارندگان مخارج نظلامی در سلطح جهلانی بله
منطقه آسیا -پاسفیک اختصاص دارد که شام چین با رتبه دوم ژاپن با رتبله هولتم کلره
جنوبی با رتبه دهم و استرالیا با رتبه سییدهم میباشد(Panda,2015(.
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عییرغم باران اقتصادی در سال  1998که منجر به کاه

هیینههای نظامی بسلیاری

از کوورها شد منطقه آسیا -پاسفیک بین سالهای  1991تلا  1911شلاهد رشلد فیاینلده
مخارج نظامی بوده است .ریوه اصیی این افیای

هیینهها به باالگرفتن اختالفلات ارضلی در

منطقه و توسعه مایط امنیتی برمیگردد .رشد چین در ت امی حوزههای سیاسی اقتصلادی
و نظامی از یک طرف موجبات نگرانی کوورهای منطقه را فراهم ن وده و از طرفی بر اسلاس
سیاست بازگوت به آسیا از سوی آمریلا و لیوم تأمین امنیت دریلایی متالدین آمریللا در
منطقه در تالش برای افیای

توان نظامی خود هستند .وجود تنگههای مه لی چلون تنگله

ماالکا 1در این منطقه و حجم  19درصدی از ح

و نقل دریلایی از دریلای چلین جنلوبی

لیوم تأمین امنیت دریایی را دوچندان ن وده است .در سال  1916از بین کوورهای منطقله
آسیا-پاسفیک مخارج نظامی چین  1/7درصد رشد داشته و به  111میییارد دالر رسیده در
حالی که پی

از این چینیها در بودجه رس ی خود برای سال  1916میلیان  131میییلارد

دالر را اعالم کرده بودند .مییان مخارج نظامی چین بین سلالهلای  1991تلا  1916تلا 68
درصد رشد داشته است .دیگر کوورهای منطقه نیی در سال  1916چنین رشلدی را تجربله
کردند .استرالیا  6/7درصد افیای

کره جنوبی  1/3درصد افیای

و هنلد  1/8درصلد رشلد

داشته است.)Freeman & Solmirano,2014( .در جدول ذی با نگلاهی بله آخلرین آملار
منتور شده در دسامبر سال  1916از سوی موسسه بینال ییی صلیح اسلتلهیم در خصلوص
بودجه دفاعی و جایگاه برخی کوورهای منطقه در رتبهبندی جهانی در سال  1911میتوان
شاهد این رشد بود)Wezeman & Freeman,2016,pp.1-4(:

 -1تنگه ماالکا ( )Strait of Malaccaیلی از مه ترین گارگاههای دریایی جهان شناخته میشود که اقیلانوس هنلد را
به دریای چین جنوبی در اقیانوس آرام متص میسازد .نیدیک به یک چهارم از ما وله های نفت خام دنیا از این تنگله
عبور می کنند که پ از تنگه هرمی مه ترین شاهراه ح و نق دریایی نفت در دنیا بو ار می رود .سلاالنه  19هلیار
کوتی از این تنگه تردد می کنند.
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درصد تغییر رشد

بودجه دفاعی

بین 5112-5102

(میلیارد دالر)
116

آمریلا
چین

درصد از

رتبه جهانی

3/3

اول

-1/6

1/1

دوم

131

111

1/3

شوم

63

11/3

هند

1

هوتم

-9/1

69/1

ژاپن

1/ 6

دهم

37

36/6

کره جنوبی

1/1

سییدهم

31

13/6

استرالیا

GDP

نام کشور

در جنود شرق آسیا مییان مخارج نظامی اعضای آسه آن  31/7میییلارد دالر در سلال
 1911بوده است که در مقایسه با سال  1916حدود  8/8درصلد رشلد داشلته و در فاصلیه
سالهای  1996تا  1911تا  17درصد رشد داشته است .در ایلن بلین برونئلی  11درصلد و
کامبوج  16درصد در سال  1916نسبت به سال پلی

از آن رشلد داشلتند .ویتنلام نیلی در

سال  1911در مخارج نظامی خود  7/6درصد افیای

داشته که مییان آن از سلال 1991تلا

 1916تا  118درصد رسیده است .اندونیی عییرغم سالها افیای
 1916حدود  19درصد کاه

مخارج نظلامی در سلال

در بودجه نظامی خود داشته است اما پارل ان این کولور در

آوری  1911اعالم کرد که قصد دارد که بودجه نظامی را از  7میییلارد دالر بله  11میییلارد
دالر تا سال  1919برساند که در حال حاضر  9/8درصد از  GDPرا شام میگردد املا قلرار
است این مییان به  1/1درصد برسد )Abuza, 2015( .بودجه این کوور در سلال  1911تلا
 16درصد رشد یافت .فیییپین نیی که پی

از این ک ترین رشد را در مخلارج نظلامی خلود

داشت در سال  1911به دلی ضعف نیروی هوایی و دریایی و باال گرفتن اختالف ارضلی بلا
چین  11درصد بودجه نظامی خود را افیای

داد.جدول ذی بر اساس آمار منتور شلده در

سال  1911توسط موسسه سیپری در حوزه آسه آن برای سال  1916میباشد:

 / 539فصلنامه سیاست خارجی ،سال  ،03زمستان  ،5061شماره 4

درصد در آسه

درصد از

درصد تغییر رشد

بودجه دفاعی

آن

GDP

بین 5102-5101

(میلیارد دالر)

16

3/3

11/6

1/8

سنگاپور

18

9/8

19/6

7

اندونیی

11

1/1

11/1

1/73

تاییند

13

1/1

17/6

6/1

مالیی

11

1/1

11/1

¾

ویتنام

1

1/1

31

3/3

فیییپین

6

6/3

6/3

1/3

میان ار

1

1/6

31

 118میییون

برونئی

1

1/ 6

16/1

 178میییون

کامبوج

1/1

37/6

38/1

ک جنود شرق
آسیا

اعضای آسه آن

Military spending by country as a percentage of total ASEAN spending in 2014.
Source: SIPRI
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وضعیت دیگر مناطق جهان بر اساس آمار سیپری عبارتند از:
))Wezeman & Freeman, 2016
درصد تغییر رشد بین

درصد رشد

بودجه دفاعی به

5102-5112

ساالنه

میلیارد دالر

-

1/1

116

( 1916سال) خاورمیانه

1/6

1/7

318

اروپا

-9/8

-1/1

678

آمریلا (ش الی جنوبی و
مرکیی)

68

-1/3

37

آفریقا

به این ترتیب با افیای

مناطق

توان نظامی چین و اختالف آن بلا اکثلر کولورهای منطقله از

یک سو و از سوی دیگر از زمانی که آمریلا سیاست بازگوت بله آسلیا -پاسلفیک را مطلر
ن وده است دوستان و متادان منطقهای آن شروع بله سلرمایهگلااری در حلوزه نظلامی و
مدرن سازی تجهییات نظلامی خلودکردهانلد .از ایلن منظلر جهلان شلاهد شلیفت افلیای
هیینههای نظامی به س ت آسیا است و در این راستا کوورهای آسیایی به ناو فیایندهای به
خرید تجهییات نظامی روی آوردهاند.
روند رو به رشد واردات تسلیحات در آسیا -پاسفیک
در قرن  11هیچ منطقهای به اندازه آسیا لل پاسلفیک پتانسلی بلرای رشلد و توسلعه
نداشته است .این منطقه مییبان نی ی از ج عیت جهان و طبقله در حلال رشلد اسلت .ایلن
منطقه ه چنین نی ی از تجارت جهانی را در اختیار دارد اما مسائیی چون اختالفات ارضلی
رشد چین و بازسازی توان نظامی آن بر ایجاد مایط امنیتلی و امنیلت دریلایی منطقله اثلر
گاار بوده و کوورهای آسیا-پاسفیک را به س ت افیای

تلوان نظلامی سلوق داده اسلت .از

سویی از منظ ر سیاست خارجی آمریلا در چارچود سیاست بازگوت به آسیا حضور آمریللا
در منطقه برای ک ک به حف صیح و ثبات و تأمین امنیت دریایی برای متادان آمریللا در
منطقه ضروری است در ه ین راستا ه لاری آمریلا بلا متالدان و دوسلتان آن در منطقله
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طی سالهای اخیر جهت مقابیه با چال های امنیتلی مولترک افلیای
منجر به افیای

بیولتری یافتله و

هیینههای نظامی و واردات تسییاات پیورفته از سلوی کولورهای آسلیا-

پاسفیک شده است) Lee,2015( .
بللر اسللاس آخللرین آمللار منتوللره در مللارس  1911در خصللوص صللادرات و واردات
تسییاات  1صادر کننده بیرگ تسییاات در بلین سلالهلای  1919تلا  1916بله ترتیلب
آمریلا روسیه چین آل ان و فرانسه میباشلد کله  76درصلد صلادرات جهلان را بله خلود
اختصاص دادهاند  .چین با افیای
است در حالی که پی

مییان صادرات خود جایگیین آل لان در رتبله سلوم شلده

از این بین سالهای  1991تا  1991چین در رتبه نهم قرار داشت.

در بین وارد کنندگان تسییاات نیی  1کوور بیرگ وارد کننده در بین سالهای 1919
تا  1916شلام هنلد عربسلتان چلین املارات و پاکسلتان قلرار دارنلد .رتبله اول واردات
تسییاات در دنیا به منطقه آسیا-پاسفیک با  68درصد اختصاص دارد .سپ

خاورمیانله بلا

 11درصد در جایگاه دوم اروپا با  11درصد آمریلا بلا  19درصلد و آفریقلا بلا  1درصلد در
رتبههای سوم تا پنجم قرار دارند (  .)Wezeman & Wezeman, 2015, pp.1-3در سلطح
جهانی  69کوور صادر کننده تسییاات میباشند .مییان صادرات سه کوور اول بله ترتیلب
ذی میباشد:
 -1آمریلا با رتبه اول به  16کوور سال صادر میکند.
 -1روسیه با رتبه دوم به  16کوور سال صادر ملیکنلد .هنلد چلین و الجیایلر 69
درصد از ک صادرات روسیه را دریافت میکنند.
 -3چین مییان صادرات

 163درصد افیای

در مقایسه با سلال هلای 1991-1991

داشته و به  31کوور سال صادر میکند 68 .درصد از صادرات چین به سه کوور پاکستان
بنگالدش و میان ار میباشد .چین ه چنین به  18کوور آفریقایی سال صادر میکند.
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درصد واردات
از:

مناطق و کشورهای
دریافت کننده
تسلیحات

 68درصد

آسیا -پاسفیک

 31درصد

خاورمیانه

 11درصد

اروپا

 66درصد

آسیا -پاسفیک

 11درصد

آفریقا

 19درصد

خاورمیانه

 68درصد

پاکستان -بنگالدش و
میان ار
 18کوور آفریقایی

تعداد کشورهای
دریافت کننده
تسلیحات از :آمریکا،
روسیه و چین
 16کوور

 16کوور

 31کوور

سه کشور اول
صادر کننده
تسلیحات

آمریلا

روسیه

چین
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در سطح جهانی  113کوور نیی وارد کننده تسییاات میباشند .از  19کولور اول وارد
کننده در بین سالهای  1916-1919پن کوور در منطقه آسیا-پاسلفیک ملیباشلند کله
شام هند چین استرالیا کره جنوبی و سلنگاپور ملیگلردد .هنلد بیرگتلرین وارد کننلده
تسییاات در سطح جهان  11درصد از ک واردات جهانی را در اختیار دارد و میلیان واردات
آن در مقایسه با سالهای  1991-1991به میلیان  169درصلد افلیای

داشلته اسلت79 .

درصد تسییاات هند از روسیه  11درصد از آمریللا و  7درصلد از اسلرائی وارد ملیشلود.
چین سومین وارد کننده بیرگ تسییاات  1درصلد از واردات جهلان را در اختیلار دارد61 .
درصد از واردات آن از روسیه  16درصد از فرانسه و  13درصد از اوکراین تلأمین ملیگلردد.
استرالیا جایگاه شوم را در واردات تسییاات دارد که  68درصد آن از آمریلا و  11درصلد از
اسلپانیا وارد ملیشلود .)Wezeman & Wezeman,2015,pp.4-6 ( .از  68درصلد میلیان
واردات تسییاات در منطقه آسیا-پاسفیک  66درصد به کوورهای جنود آسیا  13درصلد
به ش ال شرق آسیا  11درصد به جنود شرق آسیا و  8درصد به اقیانوسیه اختصاص دارد.
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حجم باالی واردات تسییاات در آسیا-پاسفیک بیانگر احساس عدم ثبات و شل گیری
مایط امنیتی است .اختالفات در دریای چین جنوبی اختالف دو کره و رشلد تلوان نظلامی
چین ه ه و ه ه احساس نیاز به تقویت و مدرن سازی تلوان نظلامی را در کولورهای ایلن
منطقه موجب شده است .هرچند برخلی از ایلن تسلییاات بلرای تلأمین امنیلت داخیلی و
مسائیی چون مبارزه با دزدی دریایی قاچاق و امدادرسلانی در زملان وقلوع بالیلای طبیعلی
است اما بخ

مه ی از این تسلییاات بلرای کسلب وجهله و اعتبلار اسلت .چلین هنلد و

اندونیی کوورهایی هستند که خود را به عنوان یک قدرت منطقهای و حتلی فراتلر از آن در
سطح جهانی میدانند لاا برای اثبلات آن نیلاز بله ملدرن سلازی نیلروی نظلامی خلود بلا
سال های پیورفته دارند .آنچه باعث نگرانی در مورد آینده ایلن منطقله شلده اسلت دنبلال
کردن یک مسابقه تسییااتی به دلی شل گیری مایط امنیتی است .کوورهای این منطقه
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هنوز یک سازوکار موخص برای ح اختالفات خود ندارند و در زمان بروز اخلتالف تنهلا بلا
تعداد نیروی نظامی خود در مناطق مورد مناقوه سعی در رفع مول دارنلد .وجلود

افیای

این چنین اختالفات ارضی بین کوورهای منطقله در آینلده نیدیلک نگلران کننلده بلوده و
پتانسی تبدی شدن به درگیری در منطقله را داراسلتAsia Accounts for Nearly a ( .

)Third of Global Arms Imports,2015
مقایسه توان دریایی برخی کشورهای آسیا-پاسفیک در سال :5102
()US Department of Defense, 2015
تعداد کشتی

جمع

تعداد

کل

زیردریایی

amphibious0

393

66

13

197

67

18

3

9

66

61

1

16

16

1

اندونیی

37

3

8

16

1

ویتنام

13

1

19

7

6

مالیی

16

9

9

1

1

فیییپین

چندمنظوره

تعداد رزم ناو

تعداد رزم

کوچک

ناو بزرگ
71

چین
ژاپن

کشور

راهکارهای ژاپن برای تقویت محیط امنیتی خود
ه یمان با روی کار آمدن شینیو آبه نخست وزیر ژاپن سیاست خلارجی و نظلامی ایلن
کوور و تاوالت گستردهی را تجربه کرده است.دولت آبه با اتخاذ یلک رشلته از سیاسلتهلای
دفاعی جدید به دنبال تغییر جایگاه منطقهای خود در شرق آسیا برآمده است .ژاپلن اسلتراتدی
جدید خود را در جهت افیای

تدابیر دفاعی در برابر تهدیدات چین و حفاظت از قی لرو ژاپلن

ه چنین تقویت جایگاه این کوور در راستای افیای
است .بر اساس این استراتدی ژاپن بدنبال نق

صیح و امنیلت در منطقله تلدوین کلرده

فعالتر در حوزه امنیتلی و دفلاعی و صلادرات

1

- An amphibious is a type of amphibious warfare ship employed to land and support ground
forces on enemy territory.
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تسییاات است که نوانگر تغییر اساسی در سیاست پیوین ایلن کولور و دنبلال کلردن یلک
سیاست دفاعی -امنیتی جدید در سطح منطقهای و بینال ییی است .مدرن سازی نظامی چین
در کنار رشد اقتصادی آن از یلسو و مناقوه بر سر جیایر مورد اختالف چین و ژاپن در دریلای
شرقی از سوی دیگر سبب شده تا ژاپن درصدد تقویت نیروی دفاعی و دریایی خود و بازسلازی
اتااد با آمریلا برآمده و  3راهلار برای مهار چین و حف امنیت خود در پی

بگیرد:

یلی از این راهلار ها تالش برای تغییر قانون اساسی ژاپن اسلت .ایلن تغییلر بله سلود
تبدی ارت

ژاپن به ارتوی متعارف است که بتوانلد در منطقله و در گوشله و کنلار جهلان

قدرت مانور و انجام ع ییات داشته باشد( .طبق بند  1قانون اساسی ارت

باید فاقد نیلروی

زمینی و هوایی و دریایی باشد و صرفاً بتواند تا حدودی دفاع از کوور را تض ین کند).
راهلار دوم اتااد و ه لاری تنگاتنگ سیاسی و نظامی با کوورهایی در منطقله اسلت
که مث خود ژاپن با چین مناقوله ارضلی دارنلد .فیییپلین ملالیی و ویتنلام از ج یله ایلن
کوورها هستند .در راستای اجرای این راهلار در رابطه با فیییپلین ژاپلن بارهلا بلر عالئلق
موترک دو کوور در تأمین امنیت در منطقه آسیا پاسلفیک تأکیلد کلرده اسلت .در ه لین
راستا ژاپن به فیییپین ش اری کوتی گوتی هدیه کلرده تلا فعالیلتهلای چلین در دریلای
جنوبی چین بی

از پی

کنترل شود .آموزش پرسن ویتنامی و فیییپینی در زمینه گولت

و کنترل سواح نیی از دیگر برنامه های ژاپن در ارتباط بلا سیاسلت مقابیله بلا چلین اسلت.
راهلار دیگری که ژاپن اه یت بسیاری به آن میدهلد فعلالکلردن هلر چله بیولتر اتالاد
استراتدیک با آمریلا است به ویده که آمریلا نیی اینک آسیا و پاسفیک را با توجله بله رشلد
اقتصادی نظامی و سیاسی چین حوزه اصیی چال ها و رقابتهلای آتلی جهلان ملیدانلد و
بی

از پی

نیروها و املانات نظامی خود را در این منطقه مستقر کلرده اسلت .در ه لین
ه للاریهلای دفلاعی

راستا ژاپن و آمریلا به توافقی در راستای تجدید نظر در دستورالع

خود دست یافتند و چارچود گستردهای برای ه لاری بین دو کوور در حوزه نظامی شام
افیای

ه لاری در مبارزه با تروریسم و گسترش و تقویت تلوان متالدان در منطقله بلرای

پاسخ ح یه به ژاپن در نظر گرفته شد .این مسئیه میتواند بی

از پی

امنیتی در منطقه بیانجامد)Chanlett-Aver & Rinehart,2016(.

بله تغییلر مالیط
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از نگاه ژاپن دستورالع

جدید ه لاری با آمریلا نه فقط در حوزه نظامی و امنیتی بیلله

باید شام ه لاریهای تاکتیلی در حوزه سیاسی برای جیوگیری از کاربرد زور و تهدید توسط
چین عییه کوورهای منطقه به ویده ژاپن باشد .هرچند که ه لاریهای نظامی ژاپن و آمریللا
پیامدهای چندجانبه دیپی اتیک و مثبت بدنبال خواهد داشت و باعث گسترش تعداد متالدین
آمریلا در منطقه خواهد شد ه چنین سطح پایرش حضور آمریلا در منطقه را افیای

خواهد

داد اما در این بین ژاپن بدنبال تقویت اتااد خود بلا آمریللا بلرای تثبیلت جایگلاه خلاص در
استراتدی بازگوت به آسیا و پاسفیک اوباما است .در حال حاضر با خطری که ژاپن و کوورهای
منطقه از افیای

قدرت نظامی و اقتصادی چین احساس میکنند چه در حوزه دریلای جنلوبی

چین و چه در دریای شرقی بی

از پی

خواهان حضور آمریلا در منطقه هستند و آمریلا نیی

در مقاب خواهان موارکت کوورهای منطقه در تقسیم وظایف و هیینههاست .بر ه ین اساس
آمریلا بدنبال جایگیین کردن استراتدی  point to pointبه جای استراتدی  Hub & Spokeدر
منطقه است .در چارچود این استراتدی آمریلا به توان ندی تلک تلک کولورهای دوسلت در
منطقه و با هیینه خود آنها ک ک میکند تا برای حف امنیت خود و یا سایر متادین به ویلده
در زمانی که آمریلا نتواند واکن
قبیی آمریلا نق

سریع نوان دهد وارد ع

شوند در حالی که در اسلتراتدی

سنتی و یلطرفه ( )Hubبرای حفل امنیلت در منطقله دارا بلود .در حلال

حاضر قویترین متادین آمریلا در منطقه یعنی ژاپن کره جنوبی و استرالیا ظرفیت الزم برای
اجرای این استراتدی را دارا هستند.
در ه ین راستا استراتدی جدید ژاپن برای ارائه تعریفی دوباره از نق

نیروهای دفلاعی

در این کوور در راستای تغییر قانون اساسی این کوور اسلت .قلانون اساسلی صلیح طیبانله
ژاپن پ

از جنگ جهانی دوم تدوین شده بود و املان داشتن نیروی نظلامی آن را مالدود

کرده بود .بر اساس مصوبه جدید بودجه دفاعی این کوور طی  1سال آینده یعنلی تلا سلال
 1911به مییان  1درصد افیای

خواهد داشت .بخوی از این بودجه صرف خرید تجهیلیات

نظامی ه چون  11وسلییه نقییله آبلی و خلاکی  1زیردریلایی  3فرونلد هواپی لای بلدون
سرنوین  17هواپی ا با قابییت برخاست و فرود ع ودی (اسلپری)  18هواپی لای جنگنلده
اف 31-و  1ناوشلن مجهی به سیستم سپر موشلی خواهد شد .بودجله دفلاعی ژاپلن بلرای
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سال مالی  1916نسبت به سال  1911میالدی  1/1درصد افیای

داشته و بله  61میییلارد

دالر میرسد ( .)Gady,2015از نظر ژاپن بودجه نظامی این کوور بعد از یک دهه به میلیان
ناچییی افیای
افیای

یافته در حالی که چین در عرض دو دهه  39مرتبه بودجله نظلامی خلود را

داده است .برای ژاپن بعد از  79سال پیروی از سیاست انیواطیبی در حوزه امنیتی و

دفاعی زمان تغییر سیاست رسیده است .به ویده با توجه به رشد روزافیون چلین الزم اسلت
که ژاپن بعد از این نقوی فعالتر در منطقه داشته باشد.
استراتدی جدید نوانگر آن است که ژاپن خواهان تبلدی کلردن سیاسلت خلارجی ایلن
کوور از حالت منفع به حالت فعال است در حوزه دفاعی نیی به دنبال تغییلر نقل
دفاعی از مل

نیروهلای

به نیروی دفاعی ع ییاتی و جامع است .منتقدان این طلر معتقدنلد کله ایلن

اقدام ژاپن را مجدداً به س ت نظامیگری سوق میدهد و این تهدیدی برای ثبلات در منطقله
میباشد .اما دولت ژاپن معتقد است که این استراتدی تنها برای افیای

توان پاسلخگویی ژاپلن

به چال ها و تهدیدات جدید است .ژاپن با خطلرات جلدی امنیتلی از سلوی کولورهای کلره
ش الی و چین مواجه است و نیاز به تالش ژاپن برای تقویت و مقابیه با این تهدیدها دارد.
دو مارک اصیی برای تغییر سیاست ژاپن وجود دارد :یلی رشد توان نظامی چلین بله
ویده در حوزه دریایی و دیگری ترس ژاپن بابت از دست دادن جایگاه خود در منطقله البتله
نگرانی از افیای

تن

در شبه جییره کره را نیی باید به آن افیود .تهدید ناشی از توان رو بله

رشد چین در حوزه نظامی و ت ای آن کوور به افیای
مدرن سازی سریع ارت
چال

قدرت دریایی و هلوایی و ه چنلین

چین در حوزه دریایی و سایبری باعث افیای

قابییت چین در بله

کویدن قدرت آمریلا در دفاع از متادان منطقهای آن خواهد شد.تودید اختالف بلر

سر جیایر دریای شرقی و اعالم منطقه دفاع هوایی از سوی چین نیی حلاکی از آن اسلت کله
چین با توجه به توان باالی اقتصادی به دنبال باز تعریف منافع میی خود برآمده است .ژاپلن
تا پی

از این مدافع سیستم پ

از جنگ مبتنی بر داشتن نیروی نظامی مالدود بلود املا

با تهدیدات جدید چین و کره ش الی ژاپن نیی دریافته کله نیلاز بله "پاسلخ ماللم املا بله
شیوهای آرام" 1به این تهدیدات دارد)Cronin, 2013(.
- Firmly but in a Calm Manner
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وابستگی ژاپن به توان نظامی آمریلا با توجه به نوسازی نظامی چین دیگر معقلول بله
نظر ن یرسد به ویده سرمایهگلااری چلین در حلوزه موشلکهلای بالسلتیک ضلد کولتی
زیردریایی و جنگ سایبری توان چین را در درگیری احت الی با آمریلا افلیای

داده اسلت.

این برای ژاپن بازنگری در سیاست دفاعی را ضروری ن وده اسلت .اسلتراتدی جدیلد دفلاعی
ژاپن بدنبال سرمایهگااری در جهت حف توان بازدارندگی و تقویت اتااد با آمریلا است .به
ه ین منظور آبه به ماض به قدرت رسیدن قصد خود را در جهت گسلترش تلوان دفلاعی
کوورش برای بازدارندگی چین و افیای

قابییت ه لاری با نیروی نظامی آمریلا اعالم کرد.

ژاپن معتقد است که اتااد با آمریلا برای حف نظم در آسیا -پاسفیک ضروری است.
به این ترتیب ژاپن از یک تأمین کننده صرف پایگاه برای آمریللا در منطقله بله یلک
عضو فعال و کییدی در مع اری استراتدیلی و امنیتی آمریلا در آسیا پاسفیک تبلدی شلده
است .در قیب استراتدی بازگوت به آسیای اوباما پروسه دسلتیابی بله تنلوع اتالاد 1مطلر
است .بر این اساس عالوه بر متادین پیوین آمریلا یعنی کره جنوبی اسلترالیا و فیییپلین
باز کردن بیوتر کانالهای دیپی اتیک با کوورهایی چون ویتنام و میان ار نیی در دستور کلار
این استراتدی قرار دارد .در این بین ژاپن سنگ بنای تعام آمریلا با این کوورها در منطقله
است .ژاپن دیگر به عنلوان ( ) Security Consumerکولوری کله نیلاز بله چتلر ح لایتی
آمریلا داشته باشد مطر نیست .نق

ژاپن در استراتدی جدید آمریلا در منطقه علالوه بلر

اه یت جایگاه اقتصادی آن بله نقولی فعلال در تلأمین ثبلات و تقویلت اتالاد آمریللا بلا
کوورهای منطقه بدل شده است)Dian,2013(.
نتیجهگیری
منطقه آسیا ل پاسفیک در قرن  11پتانسی درگیری بر سر اختالفات ارضی دریلایی را
دارد .واقعیات ژئوپیتیک در آسیا  -پاسفیک به ویده در جنود شرق آسیا مانعی بلرای ایجلاد
یلپارچگی امنیتی است .کوورهای منطقه نیاز به یک توازن قدرت استراتدیک بین اتالاد بلا
آمریلا از یلسو و موارکت با چین از سوی دیگر دارند .انجام اقدامات اعت اد ساز در منطقله
- Alliance Diversification
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از ج یه ح اختالفات تاریخی و ارضی و ه چنین اج اع اعضای آسه آن برای دنبال کلردن
استراتدی توازن بلین آمریللا و چلین زمینلهسلاز یلپلارچگی امنیلت منطقلهای در آسلیا-
پاسفیک خواهد بود .در پن سال گاشته ریسک رقابت و درگیری در دریای جنوبی چلین و
دریای شرقی افیای

یافته است .از نگاه واقعبینانه در این منطقه رشد چلین علدم ت رکلی

کام آمریلا روی این منطقه آنطور که در ابتدای ارائه دکتلرین بازگولت بله آسلیا توسلط
اوباما مطر شده بود نبود نهادهای منطقهای در حوزه امنیتی اختالفات ارضی و نگرانیهلا
از تأثیر این اختالفات بر امنیت دریایی به عنوان مهمترین راه تبادالت تجاری ه له و ه له
منجر به شل گیری مایط امنیتی و باالتر از آن مع ای امنیتی شده است.
در مج وع منطقه آسیا پاسفیک از ج یه حوزههای مهم و استراتدیک در سطح جهلان
میباشد .حدود  61درصد از منابع و مواد معدنی جهان  61درصلد از رشلد تولیلد ناخلالص
داخیی و  67درصد از تجارت بینال ییی متعیق به آسیا پاسفیک است کله ه گلی حلاکی از
اه یت ژئواکونومیک ژئواستراتدیک و ژئوپیتیک این منطقه میباشد .آنچه باعلث نگرانلی در
مورد آینده این منطقه شده است دنبال کردن یک مسابقه تسییااتی به دلیل شلل گیلری
مایط امنیتی است .کوورهای این منطقه هنوز یک سازوکار موخص برای حل اختالفلات
خود ندارند و در زمان بروز اختالف تنها با افیای

تعداد نیروی نظامی خود در مناطق ملورد

مناقوه سعی در رفع مول دارند .وجود این چنین اختالفات ارضی بین کولورهای منطقله
در آینده نیدیک نگران کننده بوده و پتانسی تبدی شدن به درگیری در منطقه را داراست.
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