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چکیده
اقدامات چین در سالهای اخیر در دریای جنوبی چین و به ویژه رویکررد چرین اج جه ره سراخ و
ساج جزیره و ادعاهای مالکیتی وحاکهی انحصاری منابع باعث ایجراد اختفارا ی در ایرن من شره رده
اس  .در ابتدا اید به نظر برسد که دعوا بر سر چند صخره و جزیره مریبا رد ولری واقتیر بره ونره
دیگری میبا د .آمریکا که یک کشور ارا من شهای میبا د ،سههی در این اختفاات ندارد ولی بنرا برر
دالی ی چون مشاب ه با خیزش چین و حهای اج متحدان خود در این من شه حضور اترال دارد .ژرژوه
حاضر فش دارد ضهن بیین اهداای چون اههی دریای جنوبی چین ،ناخ منرااع و دغدغرههرای
آمریکا و چین در این دریا به این ژرس بنیادین ژاسخ دهد که ع اصر ی رقابر چرین و آمریکرا در
دریای جنوبی چین چه میبا د؟ ارضیه ای که در ژاسخ به ژرس اص ی ،مورد سرنج و آجمرون قررار
می یرد آن اس که فشهای چین برای کنتررل و حاکهیر انحصراری منرابع در من شره کره باعرث
اازای قدرت این کشور می ود ،منجر به مخالف دید کشورهای متحد آمریکا و به ضرورت ،حضرور
وسیع ر امریکا برای باج واجن چین می ود .روش ژژوه حاضر روش وصریفی_ ح ی ری مریبا رد و
روش جهع آوری اطفعات روش کتابخانهای با وجه به واهد و اسناد و مدارک میبا د.
کلید واژهها
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مقدمه
دریای چین جنوبی بخشی اج اقیانوس آرام و مساحتی حدود سه و نیم می یون کی ومتر
مربع دارد که اج سنگاژور روع و ا نزدیکیهای ایوان ادامه ژیدا میکند و صدها جزیره در آن
قرار دارد .دریای جنوبی چین دارای منابع سترده انرژی ،آبزیان مخت ف و نیز مسیر مهم
رددهای بیناله ی اس  .مناقشات عهده بر سر مالکی صخرهها و جزایر ،مرجبندیهای ق هروهای
دریایی و افت قاره و مساله ردد آجاد بین اله ی اس  .کشورهای مثل مالزی ،ویتنام ،برونئی،
ای یپین و ایوان هر کدام مدعی هستند که حق مالکی بر بخشهایی اج این دریا را دارند به
ویژه بر سر مالکی جزایر نف خیزی مثل اسپرا ی و ژاراسل ،که مناقشه بین چین و ای یپین
بر سر جزیره اسپرا ی بیشتر اس  .ژاژن و کره جنوبی برای حهل و نشل انرژی ،به صورت اساسی
به این دریا وابسته هستند .دو کشور استرالیا و هند برای جارت و مسائل نظامی نیاجمند این
دریا هستند .بنابراین مساله ای که باعث ج ب وجه قدر های ارامن شه ای مثل آمریکا به این
من شه می ود مساله ردد آجاد کشتیهای بین اله ی اس با وجه به اینکه چین بر  ۰۹درصد
این دریا احاطه دارد این مساله ههیشه مورد مناقشه بوده و بهانه حضور آمریکا و برخی
مانورهای این کشور در این دریا ،حق ردد بین اله ی بوده اس (Lawrence, 2015: 7).
آن چیزی که با عنوان مناقشه دریای جنوبی چین ناخته می ود ،در واقع یک س سه
تارضات و اختفاات جدی بر سر تیین مرج و حدود ق هرو دریایی و مالکی تدادی جزیره در
این دریای واقع ده در جنوب چین ،میان این کشور و کشورهای ههجوار آن امل ایوان،
ای یپین ،ویتنام ،مالزی و برونئی و برخی اختفاات مرجی با دیگر کشورها اس  .و چین ادعای
حاکهی بر هام این دریا را دارد .اج سوی دیگر ایاالت متحده با اینکه جزو کشورهای من شه
محسوب نهی ود و اج نظر حشوقی نیز ادعایی در این دریا ندارد ،لکن به بهانه حهای اج اصل
آجادیِ دریانوردیِ دریاها و ههچنین در حهای اج موضع ای یپین بهعنوان یک طرف در یر در
این مناقشه حضور دارد .با این حال ع اص ی حضور ایاالت متحده در این من شه نگرانی این
کشور اج اازای قدرت چین اس که مهکن اس به کاه نفوذ ایاالت متحده منجر ود.
آمریکا این دریا را اج آبهای بیناله ی میداند و بر حق قانونی کشتیها و جیردریاییها در را
و آمد در این دریا اکید میورجد .باراک اوباما رئیس جههوری آمریکا ،در آغاج دوره دوم اتالی
ریاس جههوری خود راهبرد حضور در این دریا را با هدف مشاب ه با نفوذ رو به سترش
اقتصادی چین بیین کرد .آمریکا به درستی میداند که جارت رو به اازون در این دریا
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می واند نش تیین کنندهای در متادالت اقتصادی آینده ایفا کند و به ههین دلیل در سال
اخیر ،این ژهنه آبی به مههترین چال این کشور با چین بدیل ده اس و جنگ خ ر را برای
در یریهای ناخواسته نظامی و رویارویی بین دو ابرقدرت به صدا در آورده اس ؛ که یکی خود
ده و دومی خود را قدرت نوظهور اقتصادی در جهان میداند.
را ابرقدرت ثبی
چارچوب نظری
نظریه مواجنه هدید را استفان وال ابتدا در مشالها ی ح عنوان شکیل ا حاد و واجن قدرت
جهانی در مج ه امنی بین اله ل در سال  5۰91منتشر کرد و سپس در کتاب خود ح
عنوان ریشه های ا حاد به بررسی دقیق این نظریه و رح آن ژرداخ  .بر اساس نظریه واجن
هدید ،کشورها نه در برابر قدرت ب که در برابر کشورهایی مواجنه ایجاد میکنند که برایشان به
کل خاصی خ رناک ج وه میکنند .این نظریه میکو د نظریه واجن قدرت را با لحاظ کردن
عوامل دیگری تهیم دهد .اما نظریه هدید را به د واری می وان به آجمون کشید جیرا برآورد و
سنج این عوامل د وار اس  .نظریه هدید ار باط نزدیکی با استفان وال به ویژه کتاب او
ریشههای ا حادها ( ) 5۰91دارد .به فته وال هدید اج قدرت ک ی ،مجاورت جغراایایی ،قدرت
آاندی ،و نیات جاوجکارانه شکیل می ود .قدرت ک ی ههان مجهوع منابع کشور اس ؛
کشوری که منابع بی ری دا ته با د می واند هدید جدی ری اج کشوری که منابع کم ری
دارد م رح ساجد .مجاورت جغراایایی اج این رو اههی دارد (در صورت برابر بودن سایر رایط)
کشورهای نزدیک اغ ب هدید کننده ر اج کشورهای دور هستند .قدرت آاندی ،وانایی یک
دول برای هدیدکردن حاکهی یا هامی سرجمینی دول دیگر با هزینهای قابل قبول اس .
سرانجام ،کشورهایی که جاوج ژیشینه صور وند احتهال بی ری دارد که موجب ایجاد
واجن وند ا دول های دیگر .نیات جاوجکارانه هایل یک کشور خاص به وادا تن کشوری
دیگر به واکن را مشخص میساجد ،وضتیتی که نهونهاش آلهان ناجی بود .وال در نظریهاش
بر اههی نیات جاوجکارانه به جای منابع مادی قدرت أکید میورجد .به فته وال واجن
هدید در مشایسه با واجن قدرت اخص بهتری برای ژی بینی کل یری ا حادهاس  .برای
نهونه ،وی هنگام بیین ریشههای جنگ سرد می وید مجاورت جغراایایی ،قدرت آاندی ،و
نیات جاوجکارانه ا حاد وروی موجب ایجاد واجن وسط قدرتهای من شهای در اروژا و آسیا
به صورت شکیل ا حادهایی با ایاالت متحده د و متتاقباً ا حاد وروی هم با شوی قدرت
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خود در داخل ،در برابر ایاالت متحده واجن ایجاد کرد )kaufman,1992:47( .وال اج این
ذ ته برای ح یل کل یری ا حادها در جنوب رقی آسیا و روابط میان انشفب و جنگ
هم اج نظریه هدید کهک می یرد .این نظریه وضیح میدهد که چرا با ههه نگرانیهایی که در
دوران متاصر ژس اج رویدادهای  55سپتامبر  1۹۹5درباره سیاس خارجی آمریکا وجود دارد
بتید اس که فوق ایاالت متحده دیگر کشورها را به ایجاد واجن در برابر آن برانگیزد .نظریه
هدید ار باط نگا نگی با نظریه واجن قدرت دارد ولی متفاوت با آن اس  .به موجب نظریه
واجن قدرت ،کشورها در برابر قدرت مواجنه ایجاد میکنند .اما هواداران نظریه هدید می ویند
متغیرهای دیگری که این نظریه در نظر می یرد امکان بیین نهونههایی اج واجن را اراهم
میساجند که با نظریه واجن قدرت به سهول قابل بیین نیستند .بنابراین نظریه هدید ،تهیم
و نشیح سودمند نظریه قدرت اس .
برای نهونه ،بسیاری اج کشورها در جنگ سرد ،م ابق آن چه روای خام نظریه واجن قدرت
ژی بینی میکرد ،به جای ژیوستن به ا حاد وروی که ضتیف ر بود به ایاالت متحده
ژیوستند که قوی ر بود .آجمون دقیق نظریه هدید به دلیل د واریهای موجود در برآورد
متغیرهای ک یدی مانند «قدرت آاندی» و «نیات جاوجکارانه» د وار اس  .سنج قدرت
آاندی اج آن رو د وار اس که اج بسیاری اج انواع نیروی نظامی می وان هم برای ژدااند
استفاده کرد و هم برای آاند و نیروهایی که مأموریتشان ژدااندی اس مهکن اس برای
اجرای عه یات مشاب ه با آاند به وانایی آاندی نیاج دا ته با د .به ههین ر یب ،برآورد نیات
جاوجکارانه می واند د وار با د .نی ها بهندرت دونهایی ،یتنی « جاوجکارانه» و «غیر جاوجکارانه»
اند ب که نوعی رای وجود دارد که می واند اج درجه دید ا درجه صفر را در بر یرد و در
ذر جمان غییر کند .وانگهی ،اید نیات جاوجکارانه م هم اج ح یل ویحی سودها و هزینهها
با د :ا ر چشم انداجهای مواشی رو ن با د و هزینهها اندک به نظر رسد به نحوی که جاوج
و بنابراین هدید صرااً به متنی ارص ط بی در رایط وجود عدم واجن قدرت با د مهکن
اس رهبران جاوجکار ر وند .ههچنین برآورد نیات جاوجکارانه می واند اج آن رو د وار با د
که این برآوردها قضاوت ذهنی روهی اج ااراد درباره نیات روهی دیگر اج ااراد اس .مهکن
اس ک ک اعضای هر یک اج این دو روه بیایند و بروند ،نفوذ متفاو ی دا ته با ند ،با هم
ارق کنند و نظر ان را غییر دهند .رو ن نیس که باید نظر چه کسانی را در هر روه در نظر
را و نظرات چه کسانی را نه .ا ر نیات جاوجکارانه به کل رسهی اعفم نشده با ند یا
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اتالی های اطفعا ی اوق التاده خوبی صورت نگیرد مهکن اس روه قضاوت کننده ههراه با
آماده دن روه دیگر برای دس به کار دن ،واهد ازایندهای به دست برسد ولی
نهی واند با ق تی نیات طرف دیگر را بشناسد مگر جمانی که او ق تاً دس به جاوج بزند.
( )Walt,1987:23بنابراین آ اهی اج نیات رهبران می واند برای ناظران بیرون -و حتی
داخ ی -د وار با د و آ اهی اج نیات رهبری هنگامی که به ک ی بر ش ژذیر خود را متتهد
به اقدامی نکرده با د می واند نامهکن با د .وضتی متهول اج این قرار اس که برخی ااراد
یک کشور ،رهبران کشور دیگر را جاوجکار میدانند ولی دیگران نه ،رهبری کشور دوم هم یک
دس نیس و قضاوتهای مشابهی درباره کشور اول دارد )Schweller, 1994:172( .در
چارچوب ئوریک کن والتز ،آن چه صرااً واجن را ضروری میساجد اازای قدرت اس و
باجیگران ستی میکنند با اکید براههی و اایدههای نسبی ،آن چه را که خود حصیل
میکنند در مشایسه با رقیبانشان مورد ارجیابی قراردهند .طبق این نظریه ،ثبات سیستم بستگی
واار دارد به واجن نیروها و قدرتهای محااظه کار و نیروهای جدید نظر ط ب؛ به عبارت
دیگرکشورهای محااظه کاری که خواهان حفظ وضع موجودند یران روابط بین اله ل هستند؛
در حالی که دول های جدید نظرط ب که رگهای سیستم محسوب می وند خواهان بر هم
جدن واجن میبا ند(دهشیار .)64 :59۰۹ ،اما اینکه آمریکا نها به جه اازای قدرت چین به
واجن این کشور بپرداجد چون چالشی برای وضع موجود خواهد بود برای بسیاری قابل وجیه
نیس  .وسیدید در چهار قرن قبل اج میفد نو « :آنچه جنگ را غیر قابل اجتناب کرد ،ر د
قدرت آ ن و رسی بود که این موضوع برای اسپارت ایجاد کرد» (ههان.)64 :
در چهار چوب نظری استفان وال آنچه واجن را ضروری میساجد صرف اازای قدرت
ر نهیبا د ،ب که ماهی قدرت در حال صتود کشور اس  .ژس اج نظر وال آنچه که
چال
مهم اس نیا ی اس که صاحبان قدرت به نهای می ذارند .آنچه به واجن ضرورت میدهد
وجود نیات خصهانه و به عبار ی فش برای جایگزینی قدرت بر ر اس  .قدرت ازاینده چین اج
نظر آمریکا اج نش ه نظر ئوری وال هنگامی ضرورت واجن ژیدا میکند که رهبران چین در
صدد برآیند که به منااع م ی آمریکا صدمه بزنند و یا اینکه نظم آمریکایی حاکم بر نظام بین
اله ل را به چال خصهانه بکشانند ،ژس استیفن وال برخفف کن والتز که صحب اج واجن
قوا میکند؛ اکید بر واجن وحش دارد ،آنچه واجن را ضروری میساجد رس یا وحش اج نیات
باجیگر بهره مند اج قدرت اس  .اج نظر والتز ،این میزان قدرت اس که ضرورت راتار مواجنه را
5

فصلنامه راهبرد سیاسی؛ سال سوم ،شماره  ،9تابستان 1398

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قدرت ،این ضرورت را ایجاب میکند
ایجاد میکند  ،در حالی که اج نش ه نظر وال  ،ع انبا
که باید به دنبال واجن را  .م ابق ح یل وال  ،راتار متهایل به سه مواجنه آمریکا جمانی
ر د ،برای مثال اج آخرین سالهای س سه ژنگ در اواخر قرن
بود که قدرت چین چال
ان زدهم ا کل یری چین مدرن ،این کشور در راب ه خود با کره ،ژاژن ،ویتنام و دیگر
کشورهای رق آسیا اقداما ی را انجام داده که منجر به حساسی نسب به اازای قدرت
مخرب چین شته اس  .اج جمانی که قدرت اقتصادی چین اازای ژیدا کرده اس  ،هایل چین
برای ثبی قدرت من شها ی خودش نیز اازای یااته اس  .آمریکا نگران این اس که خیزش
چین باعث ردد منااع آمریکا در دریای جنوبی چین و به طورک ی در رق آسیا به خ ر ااتد.
لذا آمریکا خیزش چین را هدیدی برای منااع خود و هژمونی اش و ههچنین هدیدی برای
متحدان در این من شه میداند و خود را م زم به باج واجن چین میداند .دریای جنوبی چین
اهراه جاری اس که با اقیانوس هند ار باط دارد و ساالنه می یاردها دالر کاال اج این دریا
وسط کشتیهای جاری عبور میکند و ههچنین این دریا حاوی مشادیر بسیار باالیی اج
سوخ های اسی ی و انرژی اس  .چین که خود را مالک  9۹درصد این دریا میداند ههواره
مشغول ساخ ساج جزایر و بهره برداری اج آن اس و ادعای انحصاری برمنابع این دریا دارد .اج
آنجایی که مالکی انحصاری این منابع وسط چین باعث اازای قدرت چین می ردد و این
اازای قدرت باعث نفوذ بیشتر چین در نظام بین اله ل و من شه می ردد ههواره آمریکا
احساس هدید میکند .به طور ک ی آمریکا چین را هدیدی برای منااع م ی و هژمونی خود
می داند .با وسته ط بی دریایی چین که باعث اشار بر متحدان آمریکا در این من شه ده
اس  ،متحدان من شهای آمریکا خواهان دخال بیشتر آمریکا در دریای جنوبی چین دهاند.
چرایی رقابت بین آمریکا و چین در دریای جنوبی چین
با روع ریاس جههوری اوباما رقاب در دریای جنوبی چین بین آمریکا و چین بیشتر
ده اس  .این رقاب دالیل ونا ونی دارد و آمریکا اج این رقاب بدنبال اهداف خاصی اس  .در
این قسه به چرایی رقاب بین آمریکا و چین میژرداجیم و آن را اج جوایای ونا ون رح
میدهیم.
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 -1چین چالشی برای افول قدرت آمریکا
در قرن  15قدرت چین رو به ازونی ژیدا کرده اس و این ازونی چالشهای عهدهای برای
قدرت آمریکا به وجود آورده اس  .و قدرت آمریکا را در جمینههای ونا ونی به چال کشیده
اس  .آمریکا که اج این امر آ اه اس ستی کرده با آن مشاب ه کند .قدرت چین در جمینههای
اقتصادی ،سیاسی ،نظامی ،ارهنگی و سایبری باعث ااول قدرت آمریکا ده اس .
 -1-1رشد اقتصادی چین و توسعه طلبی دریایی
سالهای میان دو جنگ جهانی را باید دوره ظهور س ه اقتصادی آمریکا بر جهان دانس .
دور بودن اج جنگ سبب د آمریکا قدرت اقتصادی و ثروتهای عظیهی اج رهگذر جنگ جهانی
اول نصیب خود کند .ثروت سر ار آمریکا که مشارن ور کستگی کشورهای اروژایی در یر در
جنگ بود ،تادل سیاسی جهان را نیز برهم جد و آمریکا اج هر نظر به صورت یک قدرت بزرگ
جهانی در آمد و خفء قدرت انگ یس را در جمینه جارت خارجی و امور مالی جهان ژر کرد .لذا
آمریکا بتد اج جنگ جهانی اول به عنوان مهم رین ژشتوانه و منبع أمینکننده نیاجمندیهای
اقتصادی و مالی دول های اروژایی م رح د .بتد اج جنگ اول جهانی قدرت اقتصادی آمریکا
بی اج ذ ته ر د کرد .این وضتی در سالهای بتد ادامه یاا ا اینکه یک دهه ژی اج
روع جنگ جهانی دوم رکود بزرگ اقتصادی در آمریکا در سال  5۰1۰میفدی روع د و
نرخ بیکاری در آمریکا به  11درصد رسید .بسیاری اج کار ناسان وقوع این بحران اقتصادی را اج
عوامل اص ی روع جنگ جهانی دوم میدانند .طی جنگ جهانی دوم اقتصاد اروژا به عنوان
مو ور محرکه اقتصاد جهان و مرکز اص ی ولید ثروت جهان اج هم ژا ید و منهدم ده و ایاالت
متحده آ مریکا بدیل به قدرت بفمناجع اقتصاد جهانی د .بتد اج جنگ با قدرت راتن مجدد
اقتصاد آمریکا به واس ه دور ماندن اج بتات این جنگها ،در کنار اروش اس حه به طرفهای
در یر جنگ ،دالر به عنوان واحد ژولی این کشور بدیل به یک ارج قدر هند جهانی د .متام ه
هر اونس طف با  91دالر و سپس خرید و اروش نف به عنوان یکی اج استرا ژیک رین کاالهای
جاری در حال و آینده بر ابه و جایگاه دالر اازود .اج آن جمان اکنون این ارج در اقتصاد دنیا
یکه اجی کرده اس و اقتصاد آمریکا ههچنان به عنوان اقتصاد بر ر دنیا ناخته د .با این حال
نشانههای اولیه ااول قدرت اقتصادی آمریکا در دهه  5۰1۹نهایان د .اج اوایل دهه  5۰1۹به
دلیل جیر سؤال راتن مشروعی قدرت آمریکا در س ح نظام بیناله ل ،که خود دالیل مخت ف
سیاسی و اقتصادی اج جه ه هزینههای جنگ ویتنام ،اروژا ی نظام "بر ون وودج" و وک نفتی
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و با کاه نسبی وان اقتصادی آمریکا ههراه بود ما اهد بروج ضادهایی در نظام
دا
اقتصادی و بیناله ی هستیم .در سال  5۰15دول ریچارد نیکسون راب ه دالر با طف را ق ع
کرد .نرخ دالر نسب به طف و دیگر ارجها ناور د و این ا فاق هام تهدات آمریکا را که
هرکسی اسکناس دا  ،می وانس به اجای آن طف دریاا کند را یک جانبه و یک به اج بین
برد )www.iribnews.ir( .در اوایل دهۀ  1۹۹۹میفدی ،آمریکا به دت با بحران اعتبار
مالی رو به رو د و در واقع بانکها آغاج ر آن بودند .رکود اقتصادی سال  1۹۹9آمریکا
سخ رین رکود اقتصادی بتد اج رکود بزرگ  5۰1۰بود .بحران اقتصادی آمریکا سبب د ا
بسیاری اج مردم وان باجژرداخ اقساط وام خود را ندا ته با ند و ههین مساله نظام بانکی را
با مشکل روبرو کرد .ح یل ران باجارهای مالی آمریکا اص ی رین عامل وقوع رکود در اقتصاد
آمریکا را اازای بیسابشه قیه نف و بحران اعتباری آمریکا دانستند که هر دو به شدید
ورم در این کشور دامن جد .اج دیگر مظاهر رکود اقتصادی در آمریکا می وان به کاه مداوم
نرخ ر د ولید ناخالص داخ ی ،رکود باجار مسکن و به دنبال آن اازای نرخ بیکاری ا اره کرد
که ههگی سبب ضتیف جیر ساخ های اقتصادی آمریکا د .بتد اج بحران مالی سال 1۹۹9
غییر واحد ژول جهانی اج دالر به هر ارج دیگری خواس هام اقتصادها و واحدهای ژولی متتبر
دنیا اج یورو و یوآن ا ژوند و روبل د اما واقتی این اس که وقتی اروش هر اونس طف ا هر
بشکه نف بر اساس دالر مبادله و محاسبه می ود ،حذف دالر به صورت م ق و آنی اج
مبادالت جاری دنیا عه یا ی به نظر نهیرسد ،با این حال در سالهای اخیر نشانههای
ونا ونی در جهان نسب به اقدام کشورها در ااص ه راتن اج دالر و کنار ذا تن این ارج اج
مبادالت نهایان ده اس ( .ههان) آمارها نشان میدهد آمریکا در سالهای ذ ته ب ور بی
سابشهای با بحرانهای متتدد روبرو بوده اس  .وجارت خزانهداری آمریکا ،بدهیهای دول این
کشور ا ژایان ریاس جههوری باراک اوباما را نزدیک به  1۹هزار می یارد دالر اعفم کرده اس
که بسیاری اج کار ناسان بر این باورند اازای  1۹۹می یارد دالری این بدهیها می واند
خ ری برای دیگر اقتصادهای جهان با د .نگرانیهای اقتصادی درباره اازای میزان بدهیهای
خارجی این کشور جمانی بیشتر می ود که صندوق بیناله ی ژول اعفم کرد :میزان بدهیهای
خارجی این کشور در ژایان سال  1۹51متادل  5۹9درصد ولید ناخالص م ی آمریکا ده
اس  .دول اوباما اقتصادی با ده ری یون دالر بدهی را اج آقای بوش حویل را اما هنگامی
که اقتصاد آمریکا را به چهل و ژنجهین رئیسجههور آمریکا حویل داد رقم بدهیهای خارجی
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این کشور دو برابر ده اس  .این در حالی اس که کل بدهی خارجی دنیا حدود  1۹ری یون
دالر اس ؛ به عبار ی آمریکا مدام در حال اضااه کردن بدهی اس  .به طور ک ی چین در طول
اریخ ژیوسته یک امپرا وری قدر هند محسوب می ده اس  .در ژی انشفب صنتتی دول های
مدرن غربی قاب ی های نظامی نوینی کسب کردند که آنها را به ژیشروی در دریاها قادر
مینهود .در میانه قرن نوجدهم کرانههای دریایی چین که برای قرنها به سبب وست اقیانوسها
سبب امنی خاطر امپرا وری چین اج جانب مرجهای جنوبی و جنوب رقی می د به حوجهای
برای اازای آسیب ژذیری های چین در برابر قدرتهای استتهاری غرب بدیل د .ا قرن
نوجدهم در ژی انشفب صنتتی کسب قدرت دریایی به مشخصهای برای قدرتهای بزرگ بدیل
ده بود .نیروی دریایی انگ ستان و دیگر قدر های استتهار ر غربی نششی ک یدی در کس
دادن چین در میانه قرن نوجدهم ایفا کرد .به طور ک ی در عصر مدرن یک الگوی اریخی در این
جمینه کل راته اس که قدرتهای بزرگ غالباً قدرتهایی دریایی نیز هستند .مواضع ژکن
در این باره به ونهای ضهنی بر حشوق حاکهیتی چین بر حدود  ۰۹درصد اج ق هرو دریایی
دریای جنوب اکید دارد .اج طرای این دریا سالیانه مسیری برای رانزی بی اج  1ری یون
دالر کاال اس  ،که رقهی متادل شریبی یک انزدهم ولید ناخالص سالیانه جهان اس .
بنابراین مواضع چین به عنوان قدر ی نوظهور در مناقشات ژیرامون دریایی اثیرات مههی بر
باجر انی و جارت بین اله ی دارد .چنین مواضتی به ویژه ژس اج بحران مالی  ،1۹۹9شوی
ده اس  )www.ayaronline.ir( .امپرا وری میانه ا قرن نوجدهم ،سدههای ژی در ژی
رونق و کواایی اقتصادی را جربه کرده بود .در ژی انشفب صنتتی در انگ یس و سترش آن
به سراسر اروژا ،آمریکای هالی و ژاژن ،جایگاه نسبی چین در عرصه بین اله ی رو به جوال
و اج میانه قرن نوجدهم سرجمین امپرا وری میانه به عرصهای برای کشهک قدرتهای
ذا
استتهار ر صنتتی بدیل د .در طول این دوره یک سد ساله چین در یر ژرس هایی بزرگ
در خصوص محرکهای اساسی س ه ط بی و وسته ط بی قدرتهای صنتتی و چگونگی
رهایی اج نفوذ و س ه آنها د .مائو سه دونگ ،چوئن الی و دنگ یائوژینگ ،به عنوان راشای
بنیان ذار جههوری خ ق چین ژاسخ را در بیینهای مارکسیستی یااته بودند .بر این اساس اج
 5۰6۰که جههوری خ ق چین أسیس د و چین اج دل یک قرن حشیر بیرون آمد .ژکن
ح رهبری مائو سه دونگ سیاس های سوسیالیستی را در جمینه اقتصادی در دستور کار
مائو سه دونگ اج  ،5۰19ح جمامداری دنگ یائوژینگ چین
قرار داد .ژس اج در ذ
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سیاس راورم اقتصادی و باج شایی دربها را در دستور کار قرارداد .درنتیجه راورمهای
اقتصادی در طول  99سال ذ ته متوسط نرخ ر د اقتصادی چین  5۹درصد رقم خورده
اس  .چنین نرخ ر د باال و نسبتاً طوالنی در عصر مدرن بی سابشه اس  .به عفوه انتظار میرود
که دس کم در طول دهه آینده نیز چین با نرخ ر د چشم یری وسته یابد .دو عامل مهم
دول و باجار محرکهای بزرگ ر د اقتصادی چین هستند ،اما بر خفف باورهای غالب نش
باجار در ژی برد ر د اقتصادی چین به مرا ب بی اج دول اس  .رچه باجار در متن محی ی
کار میکند که سیاس ذاریهای دول در مساعد کردن آن حیا ی بوده اس  .در نتیجه
عه کرد دول و باجار سهم چین به طور روجاازونی اج  5۰19به بتد اج ثروت اقتصادی جهان
اازای یااته اس  )Morrison, 2015: 289( .چنین اازایشی در بخ های مخت ف اقتصادی
و نیز در جمینههای مخت ف امل ولید ،صادرات ،سرمایه ذاری و مؤلفههای مخت ف رقاب
ژذیری مشهود اس  .اقتصاد چین اج اواخر دهه  5۰1۹ر د اقتصادی ژر تاب خود را آغاج نهود
و با سیستم وسته اقتصادی خاص خود وانس در سه دهه اخیر به طور متوسط ر د اقتصادی
 5۹درصدی را جربه نهاید .چین با این نرخ ر د خیره کننده وانسته به دومین اقتصاد جهان
بر اساس اخص ولید ناخالص داخ ی بدیل ردد .راورمهای اقتصادیی که اج  5۰19آغاج
ده اس  ،ظرای های چین را برای ر د بخ های مخت ف اقتصادی آجاد کرده اس .
( )Lardy, 2014: 50در اولین مرح ه ،راورمهای محدودی در جمینه اازای آجادی عهل
رک های اقتصادی انجام را ؛ رک هایی که به طور غالب ح س ه حزب کهونیس
بودند .مواشی های اولیه ،اعتهاد به نفس راورمیس ها را برای طرح استرا ژی سنگ ذار که
به متنای ذر محتاطانه به اقتصادی باج ر بود را م رح کردند .اج اواخر دهه  5۰1۹چین خود را
اج آ وب انشفب ارهنگی بیرون کشید و مردم ارص یااتند که د رباره وضتی اقتصادی خود
را احیا کنند ،اج طرای راورمهای اقتصادی ارص های اقتصادی را اازای میداد؛ اما هنوج
ایدههایی رو ن درباره چگونگی ژی برد راورمها وجود ندا  .در نتیجه مشامات عالی ر به
که با ائوژینگ وانسته بودند مائوئیس های رادیکال را عشب برانند ،در جستجوی ارا یری اج
جارب دیگر کشورها برآمدند .اشط در سال  ،5۰19دواجده مشام عالی ر به در س ح متاون
رئیس کنگره یا باال ر اج بی اج  51کشور باجدید کردند .در طول یکی اج این باجدیدها ،دنگ
یائوژینگ به کیم ایل سانگ رهبر کره هالی ف که مشامات ما به دیگر کشورها سفر
میکنند ا عشب ماند یمان را بیشتر دریابند و بیشتر احساس کنند .در این میان ژکن بی اج
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دیگر کشورها به نظاره الگوهای د ر ونی اقتصادهای بسته اروژای رقی نشس که الگوهایی
مشابه با چین را جربه کرده بودند (ههان )9۰ :اج این جارب الهام بخ ایده سوسیالیسم باجار
د که به متنای سترش آجادی عهل رک های اقتصادی بود .در ژی آن در اواخر دهه
 ،5۰1۹سیچوان به عنوان شهین استان اختیار یاا که به رکتها و مؤسسات اقتصادی
آجادی عهل بیشتری بدهد .این روند ا  5۰9۹به آجادی عهل  44۹۹رک و موسسه انجامید
که روی هم راته  4۹درصد اج ولید صنتتی و  1۹درصد سود مؤسسات صنتتی کشور را به
خود خصیص داده بودند .در ماههای اولیه آجادساجی اتالی این مؤسسات ،آنها اجاجه یااتند
که ولید و نیز درآمد ان را اازای بدهند .در  ،5۰9۹یائوژینگ به عنوان رهبر واقتی کهیته
مرکزی ،به کشاورجان سراسر کشور اجاجه داد که با مسئولی خود وارد مراودات کشاورجی
وند .دو سال ژس اج آن کشاورجان اجاجه یااتند که مؤسسات یا رکتهای خصوصی أسیس
کنند و به اجاره اراضی ا تراکی بپرداجند .آنها اج آن ژس می وانستند در قبال اجاره بهای
اراضی مزروعی به ولید و اروش محصوالت کشاورجی برای خود ان بپرداجند در ژی آن
ظرای های چشم یر در بخ کشاورجی اتال ده و مواشی های قابل مفحظه در این جمینه
ژی برد اصفحات را در بخ های صنتتی نیز سهیل کرده و سترش باجار به محرکی
نیرومند برای وسته اقتصادی چین بدیل د )Lardy, 2014.153( .یکی اج اخصهای
مهم جه نشان دادن قدرت اقتصادی یک کشور ولید ناخالص داخ ی میبا د .ولید ناخالص
داخ ی چین در سال  ،5۰9۹حدود  5۰۹می یارد دالر بوده که این رقم در سال  ،1۹56به بی
اج  5۹۹۹۹می یارد دالر اازای ژیدا کرد .به عبارت دیگر در باجه  91سال GDP،چین حدود
 11برابر ده اس  .در نهودار ( )1روند اازایشی  GDPچین برای دوره  1۹56-5۰9۹به
صویر کشیده ده اس  .بر اساس برابری قدرت خرید ،ولید ناخالص داخ ی چین در سال
 ،1۹56اج ولید ناخالص داخ ی آمریکا ژیشی راته اس  ،به عبارت دیگر بر اساس برابری
قدرت خرید ،چین در سال  1۹56قدرت اول اقتصادی جهان محسوب می رددDOD, ( .
)2015: 81
ولید ناخالص داخ ی این کشور در این سال  1۹54حدود  55ری یون دالر بر اساس ارجش
اسهی دالر و  59۹49۹ری یون بر اساس قدرت برابری خرید بوده اس  .ح یل ران اقتصادی
ژی بینی میکنند ،چین ههچنان ا سال  1۹11میفدی بر اساس اخص ولید ناخالص
داخ ی اج ایاالت متحده ژیشی راته و به بزر ترین اقتصاد جهان بدیل خواهد د .طبق
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سنجشی که بر اساس برابری قدرت خرید صورت راته ،ولید ناخالص داخ ی اقتصاد چین بر
اساس برابری قدرت خرید در سالهای  1۹9۹و  1۹1۹با حفظ ر به نخس جهانی به ر یب
به  551 / 94و  ۹1۰ / 45ری یون دالر بالغ می ردد .سهم چین اج جارت جهان در سال
درصد رسیده و ژس اج آن نیز به
دهم درصد بوده اس که ا سال  1۹۹9به
5۰11
سرع اازای یااته اس و در سال  1۹51چین به بزر ترین دول جاری جهان بدیل ده
اس  .در سال  5۰19چین  11درصد اج جهتی جهان را دا  ،اما اشط نیم درصد اج ولید
ناخالص جهان به چین ت ق دا  .در سال  5۰۰۹سهم چین اج ولید ناخالص جهان کهتر اج
 1درصد بوده اس که ا سال  1۹51به ژانزده درصد رسیده و هم چنان رو به اازای اس  .در
مجهوع در سال  ،1۹۹6چین ژس اج ایاالت متحده ،آلهان ،ژاژن ،انگ یس و ارانسه بزرگ رین
اقتصاد جهان را دا  .در کهتر اج یک دهه چین به سرع  ،ارانسه ،انگ یس ،ژاژن و آلهان را
و انتظار میرود در سالهای نزدیک آینده چین ،ایاالت متحده را نیز ژش
ژش سر ذا
سر بگذارد و به بزر ترین اقتصاد جهان بدیل ود )Goldrick, 2013: 75( .در جمینه ر د
اقتصادی ،باجار ،نش بی بدی ی در چین ایفا کرده اس  .برخفف مبالغه رایج درباره نش دول
در اقتصاد چین ،آمار و ارقام نشان میدهد که درباره نش دول در ر د اقتصادی چین اغراق
ده اس  .صحیح اس که رکتهای دولتی در برخی اج بخ های ک یدی اقتصادی مس ط
باقی ماندهاند؛ اما بخ خصوصی هم اکنون قوی رین عامل ر د اقتصادی ،ا تغال ،صادرات و
واردات و سرمایه ذاری در کشور محسوب می ود .سهم دول در جمینه سرمایه ذاریهای
داخ ی ا سال  1۹59به  96درصد نزل یااته اس  .در حالی که سهم بخ خصوصی داخ ی
به  69درصد رسیده اس  .سهم دول اج صادرات اج دو سوم در سال  5۰۰1به  55درصد در
سال  1۹59کاه ژیدا کرده اس  .در حالی که صادرات رک های خصوصی چینی به 9۰
درصد اج کل صادرات سالیانه کشور در ههان سال اازای ژیدا کرده اس  .در جمینه ا تغال نیز
این ونه اس و نها  55درصد اج نیروی کار کشور در استخدام حکوم اس  .در حالی که
اغل کشور به بی اج  49۹می یون نفر در طول  99سال ذ ته اازای یااته ،سهم
جهتی
بخ خصوصی در ولید و ایجاد غل اج درصدی ناچیز در سال  5۰19به  9۰درصد اج نیروی
اغل کشور اازای یااته اس  .به عبار ی به اجای هر هزار نفر اج جهتی چین نها  9۹نفر در
بخ های دولتی اغل اس  .این نسب در ارانسه متادل  16درصد نیروی کار و در ایاالت
متحده نیز متادل  16نفر به اجای هر هزار نفر اج جهتی کشور اس  .بر این اساس برخفف
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باورهای غالب ،نش باجار در ر د اقتصادی چین به مرا ب بی اج دول اس  .در نتیجه چنین
عوام ی اقتصاد چین به عام ی تیین کننده و قویاً أثیر ذار بر اقتصاد دیگر اقتصادهای بزرگ
بدیل ده اس  .در اخصهای ک یدی به طور ک ی اصفحات اقتصادی نتایج ذیل را برای
چین رقم جده اس :
 -5متوسط نرخ ر د اقتصادی  5۹درصد اج  5۰19الی .1۹51
 -1دو برابر دن حجم ولید ناخالص داخ ی هر هش سال یک بار .سهم چین اج ولید
ناخالص داخ ی جهان اج  1درصد در  5۰۰۹به ژانزده درصد در سال  1۹51اازای یااته
اس .
 -9بدیل دن چین به بزر ترین جذب کننده سرمایه مستشیم خارجی ا سال .1۹51
 -6بدیل دن به بزر ترین صادرکننده در جهان.
 -1بدیل دن به بزر ترین واردکننده در جهان .جارت خارجی چین اج  1۹می یارد دالر در
 5۰19به  ۰۹5ری یون دالر صادرات و  5 / 16ری یون دالر واردات ا سال  1۹55اازای
یااته اس .
 -4بدیل دن به بزر ترین ریک جاری برای  511دول (DoD, 2017: 2).
بدون ردید مهم رین جابجایی در عرصه قدرت اقتصادی در جهان در سالهای آینده به
خیزش اقتصادی چین باجمی ردد .وضتیتی که آمریکا را بتد اج چند دهه ژیشتاجی دیر یا جود
به ر به دوم اقتصاد بیناله ل نزل خواهد داد .حاال دیگرآمریکا در ااکار عهومی دنیا کشوری
نیس که ادعای بر ری در اقتصاد جهانی را دا ته با د .ااول نظم لیبرال غربی ،واقتیتی اس
که در نظام بین اله ل در حال وقوع اس و آمریکا به عنوان رهبر این نظم ،خود نیز دچار ضتف
ده و مؤلفه های قدرت اقتصادی آن در وضتی م وبی قرار ندارند .آمریکا امروج دیگر یک
ابرقدرت هژمون نیس و آ کارا اج سوی چین به چال کشیده ده اس  .اقدامات اقتصادی
چین در سالهای ذ ته نشان میدهد که این کشور برنامههای هداهندی برای بدیل دن
به اق تصاد بر ر جهان به اجرا ذا ته اس  .چین با ر د اقتصادی ژایدار ام به ام به عنوان
قدرت اقتصادی در عرصه جهانی ظاهر د و با حجم صادرات باال و ژس اج آن با عبور اج
کشورهای وستهیااته اج نظر حجم اقتصادی و نیز سرمایه ذاری در کشورهای در حال وسته و
نیز مشارک در ایجاد مؤسسات مالی و بانکی و نیز رک در ژیهانهای اقتصادی و سیاسی اج
جه ه عضوی در روه اقتصادی جی  ،1۹أسیس و عضوی در کشورهای روه انگهای،
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عضوی در بریکس و در ژایان با ایجاد بانک آسیایی سرمایه ذاری در وسته جیرساخ ها در
مسیر ژر تابی برای بدیل دن به رقیب آمریکا قرار را  .موسسه «ژرایس وا ر هاوس
کوژرج» ژی بینی کرده اس ا سال  1۹9۹میفدی ،آمریکا بر ری خود را در حوجه اقتصاد
جهانی اج دس میدهد و ا سال  1۹1۹میفدی ،چین ااص ه خود را با آمریکا به طرج قابل
وجهی اازای میدهد؛ این در حالی اس که ژی بینی می ود ولید ناخالص داخ ی چین ا
سال  1۹1۹میفدی ،به  19ری یون و  1۹۹می یون دالر ،هند به بی اج  66ری یون دالر و
آمریکا هم به  96ری یون و یکصد می یار دالر برسد )www.iribnews.ir( .امروجه چین
دومین قدرت اقتصادی جهان اس و با آمریکا مراودات جاری ستردهای دارد .آمریکا و چین
با وجودی که د هنانی احتهالی محسوب می وند و هر دو کشور میدانند که ریکانی
استرا ژیک نیز محسوب می وند .دونالد رامپ بهدنبال عشبنشینی اج سیاس های ن جای
خود در اوایل انتخابات آمریکا ،ع یه چین عنوان کرده بود که ژس اج مذاکره با رهبران چینی،
قصد دارد صادرات ایاالتمتحده آمریکا را به چین اازای و کسری جاری آمریکا با این کشور
را کاه دهد؛ امری که در آن به وایشا ی هم رسید .خبر زاری رویترج بر اساس آمار رسهی
اعفم کرد که کشور چین در ماه سپتامبر ذ ته  19می یارد و  9می یون دالر مبادله جاری با
آمریکا دا ته اس  .این رقم در ماه اوت (یک ماه ژی اج آن)  14می یارد و  19می یون دالر
بوده اس  .صادرات چین به آمریکا در ماه سپتامبر کهی بی اج  9درصد و واردا اج ایاالت
متحده نزدیک  5۰درصد اازای دا ته اس  .این باال رین رقم مبادله جاری در یک ماه بین
دو کشور چین و آمریکاس  .دو کشور در  ۰ماهه نخس سال جاری (ژانویه ا سپتامبر) 5۰1
می یارد و  16می یون مبادله جاری دا تهاند( .ههان) با این حال جنگ جاری چین و آمریکا
ادامه دارد و در باجار رقابتی آمریکا ،چین به سبب ژایین نگهدا تن دستوری ارجش یوان در
مشابل دالر ،موجب کاه قیه هام ده کاالهای چینی و به بع آن خریداری بیشتر کاالهای
چینی به سبب ارجانی در باجار آمریکا می ود که اج آن به عنوان جنگ جاری چین با آمریکا نام
میبرند .در مشابل ،دید اه دیگری نیز وجود دارد که براساس آن ،اج دس دادن باجارهای آمریکا
برای چین ااجتهای بزرگ به هار میرود؛ بر ههین اساس چینیها هم بد ان نهیآید با دادن
امتیاجهای اقتصادی به آمریکا ،حضور بیشتری در باجارهای جهانی دا ته با ند .اج این منظر،
رهبران چینی در برابر اشارهای آمریکا ،کو اه آمدهاند ا نشان دهند های ی به جنگ جاری با
ن های
دول آ مریکا ندارند .بر ههین اساس ،دو ابرقدرت اقتصادی جهانی ،برای کاه
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سیاسی بین دو طرف در فش هستند ا اج طریق امتیاجدهی به یکدیگر در عرصه اقتصادی ،به
ناخ بهتری اج هایفت اقتصادی ان دس ژیدا کنند .اازای ثروت ازاینده اقتصادی
ههچنان که منااع چین را در ورای مرجهای م ی سترش داده اس  ،منابع این قدرت نوظهور
را برای نوساجی نیروی دریایی و قدرت یابی در دریاهای ژیرامونی نیز اازای داده اس  .در
نتیجه وأم با بالند ی چشهگیر اقتصادی و اازای ثروت م ی ،قدرت دریایی چین نیز انبساط
یااته اس و این ر د را آمریکا هدیدی برای منااع اقتصادی خود و متحدان خود در دریای
جنوبی چین میداند وستی میکند اج قدرت ازاینده چین ج و یری کند.
-2ظهور دریایی چین
 -1-2گسترش استراتژی و قابلیت دفاع از سواحل نزدیک
استرا ژی دااع اج سواحل نزدیک ،دااع اج سواحل چین ا عهق  9۹۹کی ومتر در آبهایی
اس که چین را احاطه کردهاند؛ اما اج آنجاکه چین  59۹۹۹کی ومتر مرج آبی دارد ،کنترل
مستهر و روجانه ههه این سواحل ا عهق  9۹۹کی ومتری بسیار ژرهزینه اس  .بنابراین چین بر
دااع اج ق هروهایی اج آبهای مجاور و نگههایی متهرکز ده اس که اههی امنیتی و اقتصادی
بیشتری دارند؛ اج جه ه نگه بوهای اس که آبراهی به سوی ژکن و یانجین اس  ،یا نگه
ایوان و خ وط ار باطی اطراف این نگه و یا کوینگ جهو که برای حفاظ اج امنی جزایر
هاینان و سواحل جنوبی چین اههیتی ویژه دارد .نیروی دریایی ار آجادی بخ خ ق سه
برنامه جهیز س یحا ی را با عنوان ناو ان دریای هال ،ناو ان دریای رق و ناو ان دریای
جنوب را ذیل استرا ژی دااع اج سواحل نزدیک برای حفاظ اج سه ق هرو مذکور دریایی ژی
برده اس  )Heath, 2016: 24-28( .در طول دهههای  5۰1۹و  5۰4۹نگرانی اص ی امنیتی
چین در این حوجهها بر ایوان متهرکز بود و رسی که ژکن اج هاجم احتهالی کومین انگ
و قاب یتهای ناو انهای دریایی ژکن نیز بسیار محدود بود؛ به طوری که در دهه ،5۰1۹
دا
ژکن ااقد وانایی نظامی برای انهدام جیرساخ های ایوان بود .اج  ،5۰19یائوژینگ مفهوم
نبرد خ شها در رایط مدرن را جایگزین مفهوم نبرد خ قها کرد که به عنوان راهنهای جنگ اج
سوی مائو م رح ده بود .جهیزات نظامی نیروی دریایی چین ا آن هنگام امل کشتیهای
جنگی ،مین یاب ها ،اژدرهای دریایی ،بهب ااکن های دریایی کو اه برد ،متدودی
جیردریاییهای یپ  ۹99اس اس ،قایقهای مجهز به مو ک انداجها و اس حههای سبک می د
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وروی بودند و چین اج وروی خریداری کرده بود .اج دهه  ،5۰1۹این قاب ی ها به
که ساخ
طور قابل مفحظهای ر د یااته اس  .در طول دهه  ،5۰1۹نیروی دریایی چین به ساخ
ونده جنگندههای
ونده ،مو کهای هدای
سفحهایی که مهم رین آنها مو کهای هدای
یپ  ۹19جیانگ هو ،جیردریاییهای نسل اول هستهای هان یپ  ۹۰5بودند مجهز د
( )Saunders, 2014: 19به ویژه جیردریاییهای هستهای هان ،نیروی دریایی چین را قادر
کرد که در عهق بیشتری اج ق هروهای دریایی مجاور نفوذ کند .ناو انهای دریایی چین نیز به
مو کهای کروج ضد کشتی مجهز دند اما این مو کها بردی بین  9الی  51کی ومتر دا تند
که محدودی هایی برای قدرت هاجهی آنها ایجاد میکرد .ق ع ههکاریهای وروی با چین و
عدم دسترسی به ان آوری های ژیچیده مدرن ژی برد ار شا و سترش قاب ی های نظامی
دریایی کشور را در طول دهه  5۰1۹با نگناهایی دید مواجه کرده بود .مائو دراین باره اظهار
که ما جیردریاییهای ا هی خود را میساجیم حتی ا ر این کار ده هزار سال جمان ببرد.
دا
این عبارت ا ارهای ضهنی به عهق نگناهای کنولوژیکی نیروی دریایی چین ا اوایل دهه
 5۰9۹اس .
 -2-2گسترش استراتژی و قابلیت دفاع از دریاهای نزدیک
در جوالی  ،5۰1۰دنگ یائوژینگ در نشس کهیته عالی حزب ،مفهوم جدید استرا ژی
دااع اتال اج دریاهای نزدیک را م رح کرد .این مفهوم سپس راهنهای مفصل بندی سترش
قاب ی های نیروی دریایی قرار را که بر اساس آن میبایس قادر به دااع مؤثر اج ق هروهای
دریایی در ورای عهق  9۹۹کی ومتری در آبهای مجاور با د .این استرا ژی در مشایسه با
استرا ژی دااع اج سواحل نزدیک ،نواحی وسیع ری اج آبها را مورد أکید قرار میداد و بر
سترش بیشتر قاب ی ها و جهیزات نظامی دریایی أکید میکرد .بر طبق این استرا ژی
جنجیرهای اج جزایر دریایی چین اج جزایر کوریل ریو کیا ،ایوان ا جزایر مجاور برونئی و
ای یپین و هم چنین دریای جرد ،دریای رقی چین و دریای جنوبی چین حوجه دااع اج
دریاهای نزدیک اعفن د .این استرا ژی باج ش ایوان به سرجمین اص ی ،احیای ق هروهای
دریایی اج دس راته و اعاده حاکهی بر ق هروهای دریایی مورد اختفف ،حفاظ اج منابع
دریایی ،باجدارند ی و دااع در برابر جاوجات احتهالی خارجی اج دریاو بسط استرا ژی
باجدارند ی هستهای را هدف قرار داده بود .برای نیل به این اهداف نیروی دریایی ار آجادی
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بخ خ ق ،با هرکز بر جیردریاییها ،نیروی هاجهی هوایی و مو کی برای اعهال فوق بر
دریاهای نزدیک به سترش قاب ی های نظامی خود اقدام کرد .نسل دوم قایقهای ندرو یپ
 11و یپ  ۹15ب و نسل دوم جیانگ وی یپ  511و یپ  ،۹11اج اوایل دهه  5۰۰۹که
انواعی ژیشراته ر اج سفحهای رجمی دریایی محسوب می دند ،اج اوایل دهه  5۰۰۹وارد نیروی
اازوده د که
نظامی چین دریاها دند .در  ،5۰۰6دومین نیروی وژخانه به ساختار ار
واحدهایی متتارف با اهداف جمینی و دریایی دارد .این نیروی وژخانه خود چندین اخه دارد و
بخ های هستهای ،مو کی ،هوایی و دریایی را امل می ود .ذیل این وژخانه در طول دهه
 ،5۰۰۹ار مجهز به واناییهای هستهای اج نوع سی اس اس 1-اسکه ار شاء قاب ی های سی
اس اس  1 -اس دهههای  5۰1۹و  5۰9۹بود ،د که چین را قادر نهود که اهداف احتهالی
دهد.
د هن را در ستره دریاهای نزدیک ا مجاورت کره جنوبی ،ژاژن و ای یپین ژو
( )Brockman, 2014: 21-25انواعی اج مو کهای حامل کفهکهای هستهای با سوخ
این وانایی را میداد که ا عهق  11۹۹الی  19۹۹کی ومتری
مایع طراحی د که به ار
اهداف احتهالی د هن را دریاها هدف حهفت هستهای قرار دهد .مو کهای بالستیک کو اه
برد و انواعی اج مو کهای بالستیک میان برد که قادر به حهل کفهکهای هستهای هستند در
ژایگاههای مخت فی اج خاک اص ی چین مستشر د که وانایی حفاظ اج دریاهای نزدیک را
صد کی ومتری به نیروی نظامی کشور بخشیده اس  .این قاب ی ها هم
عهق ژانصد الی
چنین بر حه ه احتهالی به قدرتهای من شهای و یا ههسایگانی که در یک جنگ احتهالی به
ژایگاهی برای ترض به چین بدیل وند متهرکز ده اس  .ژس اج بحران د رباره ایوان در
 ،5۰۰۰نیروی دریایی به کنکاش در استرا ژی حه ه به متحدین مشغول ده اس که هدف
آن باجدارند ی و شدید ااتراق متحدین در مجاورت دریاهای نزدیک در یک جنگ احتهالی
اس ؛ که ا ارههای ضهنی به متحدین آمریکا اج جه ه کره جنوبی اس که نیروی دریایی
می واند نششی مؤثر در باجدارند ی ع یه متحدین ایاالت متحده ع یه چین ایفا کند.
سیستمهای مو کی دی اف 9-آی آر بی ام ،دی اف 9-ای آی آر بی ام دی اف  15-ام آر بی
ام ،دی اف 15 -ایام آر بی ام که در ژایگاههای در خاک اص ی چین مستشر هستند ههگی قادر
به حهل کفهکهای هستهای برای دااع اج دریاهای نزدیک چین میبا ند .این قاب ی ها اج
میانه دهه  5۰۰۹وسته یااتهاند و به ر یب هم اکنون هر یک اج انواع این مو کها دارای
بردی  11۹۹کی ومتری 19۹۹ ،کی ومتری 51۹۹ ،کی ومتری و  19۹۹کی ومتری دریاهای
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نزدیک هستند .نوع دیگری اج مو کهای دی اف  51اس آر بی ام که ونهای متتارف و
غیرهستهای اس نیز با برد  4۹۹کی ومتر در ژایگاههای ار اج جه ه در جیانگکسی و یونان
مستشر دهاند .دیگر مو کهای میان بردی که برای دااع اج آبهای نزدیک طراحی ده و در
اختیار ار قرار راتهاند امل دی اف 51-اس آرام بی ،دی اف  51ام ای آر وی ،دی اف-
 55اس آر بی ام دی اف  55ای اس آر بی ام ،دی اف 55-بی اس آر بی ام ،اس آراام آر بی ام
های جدید ،سی جی 5۹-جی آل سیام ،دی اف 15-سیام آر بی ام اس که در ژایگاههای در
خشکی مستشر دهاند این مو کها غیرهستهای هستند و هرکدام به ر یب بردی ،۰1۹ ،۰1۹
 51۹۹ ،51۹۹ ،4۹۹ ،19۹ ،91۹و  51۹۹کی ومتری دارند .نوعی اج مو کهای دی اف15-
دیام آر بی ام متتارف نیز بر انواعی اج رجم ناوهای چین مستشر ده اس که مو کهایی ضد
کشتی هستند که بردی بین  51۹۹الی  1۹۹۹کی ومتر دارند )Heath, 2016: 17-19( .در
جمینه مو کهای اکتیکی سفحهای مو کی اج  5۰۰9الی  1۹۹1در چندین مرح ه ذیل
استرا ژی دااع اتال اج دریاهای نزدیک با بردهای مخت ف سترش داده دهاند .در مرح ه اول
در سال  ،5۰۰9مو کهای سی اس اس  4و  1با برد  5۹1۹و  551۹کی ومتری طراحی ده و
به واحدهای رجمی حویل داده دند .سپس این نوع اج مو کها ا سال  5۰۰۰به انواعی
ژیشراته ر ار شا داده دند و در مرح ه بتدی نیز ا سال  1۹۹1دق  ،برد و وان خریب و
انهدام آنها اازای داده د .این مو کها برای انهدام کشتیها و رجم ناوهای د هن در
نبردهای احتهالی طراحی دهاند که قاب ی ار را در دااع مؤثر اج دریاهای نزدیک اازای
داده اس )Kirshner, 2014: 53-75( .
 -2-3گسترش استراتژی و قابلیت دفاع از دریاهای دور
در حالی که استرا ژی دااع اج دریاهای نزدیک هنوج راهنهای سترش قاب ی های نظامی
نیروی دریایی چین بود ،اج اواخر دهه  5۰۰۹مفهوم عه یات دریاهای دور م رح د .ر د
اقتصادی و شوی وجه به ع م و ان آوری به سترش قدرت دریایی چین رجهه می ود ،این
امر نگناهای ار را برای نفوذ بیشتر دریاها کاه داده اس  .در ژی آن ق هرو دریایی که
ار باید منااع کشور را در آن حفاظ نهاید اج اولین جنجیره جزایر چین به دومین جنجیره
جزایر بسط یااته اس ؛ که اج هال ژاژن ا جزایر ماری هالی ،وام و اج آنجا به سه جنوب
سترش یااته اس  .برای دااع اج چنین ق هرو وسیع دریایی ،نیروی دریایی باید به یک نیروی
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درخور من شهای بدیل ود .در این راستا جهیزات مدرن انواعی ژیشراته ر اج مو کهای
بالستیک ضد کشتی ،مو کهای کروج ضد کشتی ،مینهای دریایی و جیر دریاییها ،ناوهای
هواژیهابر و انواعی اج سفحهای هستهای به قاب ی های نیروی دریایی ار اازوده ده اس  .ا
سال  1۹5۹نیروی دریایی به نوعی اج مو کهای بالستیک ضد کشتی مجهز ده اس که
وانایی حه ه و نابودی ناوهای هواژیهابر را در حوجه غربی اقیانوس آرام به ار بخشیده اس .
این نوع اج مو کها  51۹۹کی ومتر برد دارند .سپس ا سال  1۹59برد این نوع اج مو کها ا
دو برابر اازای داده ده اس  .ههچنین جیردریاییهای ار به نوع ژیشراتهای اج مو کهای
کروج ضد کشتی جهیز دهاند .در جمینه جیر دریاییها ،ار به ویژه در طول دهه ذ ته
در
هرکز بیشتری بر ار شا کیفی جیردریاییها دا ته اس  )Kegley, 2014: 503( .ار
میانه دهه  5۰۰۹به انواع جدید ری اج جیردریاییهای غیرهستهای روسی دس یاا  .اج آن
هنگام ار به چهار نوع اج جیردریاییهای جدید مجهز ده اس که عبارتاند اج جیر دریایی
جیانگ یپ  ۹۰6که با سوخ هستهای کار میکند و به مو کهای بالستیک س یح ده
اس  .جیردریایی انگ یپ  ۹۰9که نوعی جیردریایی هستهای اس و جیردریاییهای یوان و
برنامههایی برای
سونگ ،این جیردریاییها جایگزین انواع قدیهی ر دهاند ،به عفوه ار
ونده خواهد
ساخ جیردریایی هستهای یپ  ۹۰1دارد که قادر به یک مو کهای هدای
بود .تداد کهی این جیردریاییها نیز اازای یااته اس  .تداد مجهوع جیردریاییهای هاجهی
چین اج سه دستگاه در سال  5۰۰1به  95دستگاه در سال  1۹۹1و  14دستگاه در سال 1۹59
اازای یااته اس  .تداد رجم ناوهای چین نیز در طول دو دهه ذ ته اازای یااته اس  .در
سالهای  5۰15الی  ،5۰۰5چین رجمناو لودا یپ  ۹11سی را دا که نوعی ژیشراته محسوب
نوع ار شا یااته اج رجم ناوهای جدید به جهیزات نیروی دریایی
نهی د .ا سال ،1۹59
اضااه ده اس و تداد آنها ا سال  1۹51به  1۹دستگاه رسیده اس که مجهز به قاب ی های
نیز  5دستگاه در
کیفی برجسته ری هستند .تداد کشتیهای جنگی نوع جیانگکسی ار
سال  5۰۰5به  91دستگاه در سال  1۹51اازای یااته اس  ،به عفوه این اازای با ار شا نوع
قدیهی ر آنها ههراه بوده اس  )Cliff, 2015: 122-128( .در سال  ،1۹۹9اعفن د که
چین برنامهای برای ولید ناو انهایی کوچک برای استفاده نیروی دریایی کشور دارد که
ناو انهایی برای مشاصد دااع من شهای اس و نه لشکرکشی ،سپس اج سال  1۹59مشامهای
رسهی ار آجادی بخ خ ق چین طرح ک ی برنامهای را برای اتالی چنین ناو انهایی را
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وسته نیروی دریایی را اج یک نیروی
در جنجیره نخستین جزیرهها رح دادند .در واقع ار
دریایی سبز به یک نیروی دریایی آبی دااتی -هاجهی من شهای در دستور کار قرار داده اس .
نیروی دریایی چین در  1۹51به طور رسهی اج حویل راتن کشتیهای جدید با قاب ی های
ونده اس که
باالی عه یا ی خبر داده اس که امل سه ناو کن دارای مو کهای هدای
کهک ایانی به ار شای قدرت هاجهی این نیرو دریاها خواهد کرد .اج جه ه این ناو کنها مدل
دی  ،11موسوم به کشتی «خه ای» اس که در اختیار نیروی دریایی این کشور در بخ
دریای جنوبی قرار راته اس  .ناو کن «خه ای» ژیشراته رین ناوی اس که به مو کهای
مدرن مجهز میبا د و اکنون در اختیار نیروی دریایی قرار راته اس  .با دا تن چنین
کشتیهای جنگی ژیشراته چین می واند برای نبردهای دریایی و حراس اج منااع م ی خود
دریای ژر مناقشه جنوبی آماده با د )Ji, 2016: 12( .نیروی دریایی چین ،ژی اج این در
سال جاری میفدی به دو ناو دیگر اج ههین مدل به نامهای «کونهینگ» و «چانگشا» دس
یاا و آنها را در اتالی های دریایی در من شه دریای جنوبی به کار راته اس  .در مشایسه با
ناوهای جنگی قب ی چین مانند ناو کن «ووهان» ،کشتیهای جنگی جدید قدرت هدف یری
دقیق ری دارند و می وانند در دااع هوایی نیز مورداستفاده قرار یرند .ناو کنهای هف هزار
نی جدید چین به مو کهای ژیشراته ضد کشتی ،فنگهای کالیبر  9۹5می ی متری و
مو کهای کروج س ح به س ح مجهز میبا ند .در خصوص قاب ی های نوین این کشتیهای
جنگی چائو ویدونگ ،ژژوهشگر مرکز حشیشات ار چین اعفم کرده اس که این کشتیهای
جنگی بهترین رادارها را دارند که می وانند کشتیها و اهداف خود را اج مسیرهای بسیار دور
ردیابی کرده و در صورت لزوم وارد عهل وند .مو کها و س یحات این ناوها برای هدف قرار
دادن اهداای در خشکی ،جنگندهها ،کشتیها و حتی جیردریاییها کاربرد دارد .نیروی دریایی
چین ههچنین در حال ساخ ناو کنهای  5۹هزار نی  11اس که می واند بی اج 5۹۹
اروند مو ک را با خود حهل کند )Kirchberger: 2015: 72( .بزرگ رین ناو هواژیهابر
چین نیز به بهره برداری رسیده اس  .دول چین در سال  5۰۰9این ناو را اج اوکراین خریداری
کرد ،البته بدون مو ور ،سامانه نظامی و دیگر جهیزات الجم و آن را برای نصب جهیزات ژایهای
به ساحل دالیان چین ارستاد در روجهای ژایانی ماه دسامبر سال  1۹5۹یکی اج مشامات ب ندژایه
چین به خبر زاری رویترج اعفم کرد که این ناو در سال  1۹55آماده حرک خواهد بود .اکنون
نام اولین ناو هواژیهابر چین نیز مشخص ده اس  « .ی النگ» نام یکی اج ژنرالهای چین بود
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که در سال  5495مواق د ایوان را صرف کند و مشامات چین ههین نام را بر اولین ناو
هواژیهابر کشور ان نهادهاند .مشامات چین اعفم کردند که اج ناو هواژیهابر چین نها در امور
حشیشا ی و مراقبتی استفاده خواهد د و یکی اج سخنگویان وجارت دااع چین در سال ،1۹55
اعفم کرد که کشورش در نظر ندارد این ناو را در نیروی دریایی این کشور وارد کند؛ اما این ناو
در نوع خود قاب ی های قابل مفحظه نظامی دارد )Thompson, 2015: 358( .این ناو
هواژیهابر  9۹۹متر طول و ظرای استشرار  1۹اروند جنگنده را دارد .عفوه بر آن در جمستان
 ،1۹54صاویر به دس آمده اج بندر دالیان چین نشان میدهد که این کشور ساخ اولین ناو
هواژیهابر بومی خود را آغاج کرده اس  .اولین ناو هواژیهابر چین در واقع یک نهونه ساخ
وروی سابق بود که در چین کهیل ده و ار شا یااته اس  .وجارت دااع چین اعفم کرده
اس که این کشور دومین ناو هواژیهابر خود را با کیه بر کنولوژی داخ ی ساخ  ،اقدامی که
امی مهم در وسته نیروی دریایی این کشور در بحبوحه مناقشات دریایی هرده می ود که
قادر به حهل بهب ااکن های  J-51و دیگر هواژیهاها اس  )Ji, 2016( .چین درصدد اس هر
چه سریع ر ناو کن و جیردریایی را به ناو ان خود بیفزاید .مدرن ساجی سریع ناو ان دریایی
چین در بحبوحه مناقشات این کشور با ژاژن و کشورهای جنوب رق آسیا بر سر دریای چین
جنوبی صورت می یرد .وجن خالص این ناو  1۹هزار ن اس و جنگندههای جی 51-و دیگر
جنگندههای این کشور را حهل خواهد کرد .ژنتا ون نیز زارش کرده اس که «چین به برنامه
ساخ بومی ناو هواژیهابر خود ادامه میدهد و در  51سال آینده می واند چندین ناو هواژیهابر
ولید کند .این قاب ی ها ذیل استرا ژی بسط یااته عه یات دریاهای دور سترش یااتهاند .در
باید
که نیروی دریای ار
سال  ،1۹۹5جیانگ جمین اج نسل سوم رهبران اعفن دا
برنامهای ب ندمدت برای اازای قاب ی های دااع و عه یات در آبهای دور در دستور کار قرار
دهد .هوجین ائو در سال  ،1۹۹1بر ضرورت انتشال دریجی نیروی دریایی به دااع دریاهای
مفهوم عه یات دریاهای دور را به عنوان اصل راهنهای
دوردس أکید کرد .در نهای ار
وسته قاب ی های نظامی خود مفصل بندی کرد و حوجه دریاهای دوردس نیز ههه آبهایی
محسوب د که اراسوی دریاهای نزدیک قرار دارند و دقیشاً به آبهایی اطفق می ود که در
آن سوی دومین جنجیره جزایری واقعاند که در ق هرو دریایی چین قرار دارند .این آبها امل
ژهنهای وسیع اج هال رقی اقیانوس آرام ا غرب اقیانوس هند را در برمی یرد و برای
عه یات در چنین ژهنه وسیتی اج دریاها نیروی دریایی چین روند نوساجی و سترش
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قاب ی های مدرن دریایی را سریع کرده اس  .بدین ر یب نیروی دریایی چین به ویژه در
طول دو دهه ذ ته اج نیرویی با قاب ی های دااع اج کرانههای ساح ی کشور به نیرویی با
قاب ی های چشهگیر نظامی دریاهای نزدیک و قاب ی های قابل مفحظه عه یات دریاهای دور
سترش یااته اس )Kirchberger( .
اج دیگر اقدامات چین در این راستا ،نوساجی س یحات نظامی بوده اس  .نوساجی س یحات
ار چین ،اج یک سو با سفحهای ساخ داخل و اج دیگر سو با خریداری برخی س یحات
ژیشراته اج سایر کشورها صورت راته اس  .اازای قدرت نیروی دریایی را می وان یکی اج
مهم رین اقدامات چین در راستای مواجنه ساجی دانس  .نیروی دریایی به طور سنتی نش ه
ضتف ار چین بوده اس و به ههین دلیل در اسناد دااع م ی چین در سالهای اخیر أکید
ویژهای بر سترش وان این نیرو صورت راته اس  .اج منظر این سند ،سترش وان نیروی
دریایی باید به ونهای صورت یرد که نه نها در مناطق ساح ی ،ب که در آبهای آجاد و
اقیانوسها نیز بتواند به حراس اج منااع این کشور بپرداجد .یکی دیگر اج مهم رین جنبههای
انشفب در امور نظامی و ساختار و عه کرد ار چین ،در برنامه اضایی این کشور نهود یااته
اس  .این برنامه به طور کامل ح کنترل ار چین قرار دارد .چینیها متتشدند در رایط
جدید ،اضا عرصهای استرا ژیک اس و ا ر چین نتواند در این حوجه قاب ی های قابل قیاس با
سایر قدرتهای بزرگ کسب کند ،باجدارند ی آن با مشکل مواجه می ردد .به ههین دلیل ،این
کشور در این جمینه سرمایه ذاری وسیتی صورت داده که نتایج آن به دریج و در آینده
نزدیک ظهور ژیدا خواهد کرد .آجمای مواشی آمیز مو ک ضد ماهواره در سال  1۹۹1و اعزام
مواشی آمیز اضاژیها به کره ماه اج مهم رین نهادهای مواشی این برنامه بوده اس  .با این ههه
روند نوساجی نیروی نظامی چین ،آن ونه که در سند دااع م ی این کشور در سال  1۹۹4مورد
وجه قرار راته اس  ،در واقع در آغاج راه اس و ا سالها داوم خواهد دا  .در این سند،
نوساجی وان نظامی چین به سه مرح ه جمانی شسیم ده اس :
 -5مرح ه اول ا  :1۹5۹ایجاد اساسی مستحکم برای نوساجی قوای نظامی ار .
 -1مرح ه دوم  1۹1۹ا  :1۹5۹ژیشرا سریع.
 -9مرح ه سوم  1۹1۹ا  : 1۹1۹نیل به اهداف استرا ژیک ایجاد نیروی نظامی مبتنی بر ان
آوری اطفعات ،به ونهای که اج وانایی ژیروجی در نبردهای مجهز به ان آوری های روج
محتهل در نیهه قرن جدید برخوردار با د)www.wsj.com( .
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 -3رویکرد چین در دریای جنوبی چین
چین به نظر میرسد ادعا و دااع اج ادعاهای من شه دریایی خود در دریای جنوبی چین
( )SCSو شوی موقتی آن در این دریا به عنوان اهداف مهم م ی اس  .به نظر میرسد چین
برای دستیابی به این اهداف ،یک استرا ژی یکپارچه و جامع که امل دیپ ها یک ،اطفعا ی،
اقتصادی ،نظامی ،به نظامی ،اجرای قانون و عناصر غیر نظامی اس  ،استفاده میکند .چین در
ژی اجرای این استرا ژی یکپارچه مصهم اس و مایل به صرف هزینههای قابل وجه و هایل به
جذب حداقل برخی اج هزینههای اعتباری دیگر کشورها اس .
 -3-1استراتژی سالمی برشی 1و عملیات خاکستری

ناظران اغ ب رویکرد چین به  SCSرا به عنوان یک استرا ژی "س هی-برش" وصیف
میکنند که اج یک سری اقدامات اازایشی استفاده میکند ،که هیچ کدام به خودی خود یک
قاعده نیستند ،به دریج غییر وضتی موجود را به نفع چین رغم میجنند .یک مشام چینی اج
اص فح "استرا ژی ک م" برای ا اره به یک استرا ژی برای ثبی کنترل جزایر متضاد استفاده
کرده اس  ،با قرار دادن آن جزایر ،مانند بر های متهرکز یک ک م ،در الیههای ژی در ژی ا غال
کل راته وسط قایقهای ماهیگیری ،چینیها کشتیهای ارد ساح ی و سپس
و حفاظ
کشتیهای دریایی چینی امکان ژذیر میبا د .سایر ناظران به رویکرد چین به عنوان یک
استرا ژی اج عه یات خاکستری من شه (یتنی عه یاتهایی که در من شه خاکستری بین ص ح و
جنگ در ساحل قرار دارند) ،کثیر خزنده یا حه ه خزنده ،ا اره کردهاند .یا به عنوان یک
استرا ژی "صحب کردن و راتن" به متنی استرا ژی اس که در آن چین با مذاکرات اقدامات
الجم برای به دس آوردن کنترل مناطق مورد نظر را انجام میدهد)www.scmp.com( .
 -3-2ساخت و ساز جزیره
احتهاالً بی اج هر اقدام دیگری ،چین با ساخ جزیره و اتالی های ساختهانی در جزایر
ژاراسل و جزایر اسپار ی در SCSآن را ا غال میکند و این امر باعث نگرانیهای ایاالت
متحده می ود که چین به سرع در حال به دس آوردن کنترل من شه میبا د .اتالی های
ساخ و ساج جزیره در  SCSبه نظر میرسد در حدود دسامبر  1۹59آغاج ده اس و در ماه
- Salami-Slicing
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ژوئن اعفم ده اس  .وجارت دااع آمریکا در سال  1۹51اعفم کرد که در سال  ،1۹54چین
فش اص ی خود را در جمینه ساخ جیرساخ ها در مشر آن در جزایر اسپا تی انجام داده اس .
احیاء جمین یا ههان ساخ جزایر مصنوعی ادعاهای سرجمینی چین را به عنوان یک موضوع
قانونی م رح میکند و وانایی چین در کنترل این من شه بهبود میبخشید .چین برای
نخستین بار در سال  ،1۹54با ارود آوردن هواژیهاهای غیرنظامی در ارود اههای خود در
ای یپس و سویب ریف و مچاف ریفه و ههچنین ارود هواژیهای حهل و نشل نظامی در ای یپس
برای خ یه ژرسنل مجروح فشهای ستردهای برای وسته جزایر انجام داده اس  .در حال
حاضر هرکز بر ایجاد قاب ی های جمینی اج سه مورد بزر ترین ایستگاههای ارعی خود یتنی
ای یپس ،سوبی و مچاف ریفه ژس اج ا هام چهار ایستگاه کوچکتر در اوایل سال  1۹54اس .
( ) Department of Defense,2017 :9-10چین در اواخر سال  1۹51جزایر کرهای
مصنوعی خود را در جزایر اسپار ی به ژایان رساند .ویژ یهای اص ی ساخ و ساج در
بزر ترین مراکز حهل و نشل عبار ند اج ارود اههای جدید که ههه با باند ارود اه حداقل
 9،9۹۹اوت در طول اسیسات بزرگ بندر و ذخیره ساجی آب و سوخ میبا ند .در اواخر
سال  ،1۹54چین 16 ،انبار ،مواضع ثاب مو ک ،سرباجخانه ،ساختهانهای اداری و امکانات
ار باطی در هر یک اج سه ژاسگاه را ساخ  .جمانی که هام این امکانات کامل ود ،چین
ظرای دارد ا سه جزیره در جزایر اسپا تی را در اختیار دا ته با د .چین جیرساخ های
ساح ی خود را در چهار ژاسگاه خود در جزایر اسپا تی به ژایان رسانده اس  :جانسون ،اوان،
هیوج و ریف )Kinling Lo,2018( .دول چین اظهار دا ته اس که این ژروژهها عهد اً برای
بهبود رایط جند ی و کار کسانی اس که در ایستگاههای ایهنی ناوبری و حشیق هستند .با
این حال ،اکثر ح ی گران خارج اج چین بر این باورند که دول چین در حال فش برای شوی
کنترل واقتی خود با بهبود جیرساخ های نظامی و غیر نظامی در دریای چین اس  .این
ارود اهها ،مکانهای ژارکینگ و امکانات ذخیره ساجی در ایستگاههای اسپار ی اجاجه خواهد
داد که چین یک ژاسگاه انت اف ژذیر و ژایدار و حضور نظامی در من شه را حفظ کند .این
وانایی چین را برای ناسایی و به چال کشیدن اتالی های متشاضیان رقیب یا ا خاص ثالث
بهبود میبخشد ،طیف وسیتی اج قاب ی های موجود در چین را اازای میدهد و جمان الجم
برای استشرار آنها را کاه میدهد  ....ساخ چین در جزایر اسپار ی نشان دهنده ظرای
چین اس و هایل جدید برای استفاده اج این ظرای  ،برای شوی کنترل چین در مناطق
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متضاد ،اازای حضور چین و به چال کشیدن دیگر متشاضیان اس  .در سال  ،1۹54چین
چندین انبار را در چندین ایستگاه اسپار ی در دریای جنوب چین ساخته اس  .این آ یانهها
می وانند اج  16جنگنده یا هر نوع دیگر اج هواژیهاهای  PLAکه در عه یات ژی بینی نیرویی
رک میکنند حهای کنند )Johnson ,2018( .در ماه آوریل ،مه و ژوئن  1۹59زارش
ده اس ؛ که چین هواژیها را به جمین میارستد و جهیزات مو وری الکترونیکی ،مو کهای
جمین به هوا و مو کهای ضد کشتی را به اسیسات اجه ساخته ده خود در  SCSانتشال
میدهد .در ماه ژوئیه  ،1۹59زارش ده اس  :چین به آرامی درحال س رادارهای های
جنگی الکترونیکی اس که اخیراً در دریای جنوب چین نصب ده اس  .ههچنین در ماه ژوئیه
 1۹59رسانهها ی دولتی چین اعفم کردند که یک کشتی جستجو و نجات چینی در سوییب
ریف اس و این برای اولین باراس که چنین کشتی به طور دائم وسط چین در یکی اج
مکانهای ا غال ده خود در جزایر اسپار ی قرار دا (www. wordpress.com( .
عفوه بر اتالی های ساختهانی جزیره و اتالی های ساختهانی ژایه که در باال مورد بحث قرار
راته اس  ،اقدامات اضاای دیگرِ چینیها در  SCSنگرانیهای ایاالت متحده را اازای داده
اس  .چین ژس اج مشاب ه با کشتیهای چینی و ای یپین در سال  1۹51به طور واقتی کنترل
دسترسی به ساحل و جمینههای ماهیگیری خود را به دس آورد .اقدامات بتدی چینیها که
نگرانیهای دید را در میان ناظران ایاالت متحده ،به ویژه اج اواخر  ،1۹59به وجود آوردند که
امل موارد جیر می وند:
 -5ش های مکرر وسط کشتی های ارد ساح ی چینی (بتضی ناظران به آنها به عنوان
عه یات آجار و اذی ا اره میکنند).
 -1اشار چینیها ع یه حضور نظامی کوچک ای یپین .اجرای مشررات ماهی یری در  5ژانویه
 1۹56که وسط استان هینان چین به بی اج نیهی اج  SCSاعهال میکنند ،و زارش
ده این مشررات با اقداما ی امل هدید قایقهای ماهیگیری غیر چین ههراه میبا د.
 -9حضور غیرنظامی چین در بتضی اج مناطق ا غال ده وسط چین در دریای جنوبی چین.
()www.mofa.go
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 -3-3استفاده از کشتیهای گارد ساحلی ،نیروهای دریایی و سیستمهای نفتی
چینیها به طور منظم اج کشتیهای ارد ساح ی چین ) (CCGاستفاده میکنند ا اج
ادعاهای دریایی خود دااع کنند؛ جیرا کشتیهای نیروی دریایی چینی اهی اوقات به عنوان
نیروهای ژشتیبان در دسترس هستند .چین بزر ترین ارد ساح ی من شه اس و در حال
حاضر در حال ساخ بسیاری اج کشتیهای جدید برای ارد ساح ی خود اس  .بسیاری اج
کشتیهای  CCGغیر مس ح یا به صورت مخفی مس ح هستند که می وانند در دااع اج
ادعاهای من شه دریایی مؤثر با ند ،به خصوص در مواجهه با آجار و اذی کردن کشتیهای
خارجی که به ههین ر یب ،مس حانه یا غیرقانونی اس Department of ,2015 :4( .
 )Defenseدر ماه مارس  ،1۹59چین اعفم کرد که کنترل  CCGاج اداره دولتی اقیانوسیه
غیرنظامی به کهیته مرکزی نظامی منتشل خواهد د .انتشال این ژرونده در اریخ  5ژوئیه
 1۹59رخ داده اس  .عفوه بر اینکه به عنوان ژشتیبان یری برای کشتیهای ،CCG
کشتیهای نیروی دریایی چینی ،هرینا ی را انجام میدهند که در بتضی موارد به نظر میرسد
حداقل در بخشی به منظور شوی ادعاهای دریایی چین اس  .در  11مه  ،1۹59زارش داد
که ارد ساح ی و ساحل چین اولین ش های مشترک خود را در آبهای متضاد اج جزایر
ژاراسل در  SCSانجام داده و حداقل  5۹کشتی ماهیگیری خارجی اج آن آبها اخراج کردهاند.
ههچنین اج کشتی های غیرنظامی ماهیگیری به عنوان یک نوع به نظامی دریایی و ههچنین
سیستمهای اکتشاف نف ههراه استفاده میکند ا ادعاهای دریایی خود را حفظ و دااع کند.
به نظامیان دریایی چین به
ح ی گران ایاالت متحده در سالهای اخیر وجه بیشتری به نش
عنوان یک ابزار ک یدی برای حشق استرا ژی خرد کردن س هی چین به هار میآورند.
( )Larry ,2014زارش ساالنه آجادی ناو ان وجارت دااع ) (DODاعفم میکند؛ که به
نظامیان دریایی چین ،جیرمجهوعه به نظامی م ی چین ،ذخیره مس حانه نیروهای غیرنظامی
برای بسیج برای انجام وظایف اساسی حهای میکنند .واحدهای به نظامی در اطراف هرها،
روستاها ،مناطق هری ،و رک ها ساجماندهی میکنند و اج یک مکان به مکان دیگر به طور
ستردهای متفاو ند .رکیب و مأموری هر واحد بر اساس رایط مح ی و مهارتهای ژرسن ی
استوار اس  .در دریای جنوب چین  CMMنش مههی در اتالی های اجباری برای رسیدن
به اهداف سیاسی چین بدون مبارجه دارد ،که بخشی اج آموجههای نظامی سترده ر  PRCاس
که می وید که عه یات ضد جنگ ،جنگ کو اه مدت می واند ابزار مؤثر برای رسیدن به اهداف
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سیاسی با د .تداد جیادی اج کشتیهای  CMMاج برنامههای PLANو  CCGژشتیبانی
میکنند و اج برنامههای حفاظ اج ادعاهای دریایی ،حفاظ اج ماهیگیری ،دارکات ،جستجو و
نجات ) (SARو نظارت و ناسایی ژشتیبانی میکنند .دول یارانههای مخت فی اج
ساجمانهای جاری مح ی و استان درنظر می یرد ا کشتیهای به نظامی را برای انجام
مأموری های "رسهی" به طور خاص به خارج اج نش های جاری عادی آنها اداره کنند.
CMMنش مههی در تدادی اج کهپین های نظامی و حوادث ا فاقی در طول سالها دا ته
اس  .در ذ تهCMM ،کشتیهای ماهیگیری را به رک ها یا ماهیگیران جدا انه اجاره داد
اما به نظر می رسد که چین یک ناو ان ماهیگیری دولتی را برای نیروهای به نظامی دریایی
خود در دریای جنوب چین بنا نهاده اس  .استان هینان در مجاورت دریای جنوبی چین دستور
ساخ  96کشتی بزرگ ماهیگیری بزرگ برای هر سانشا را صادر کرد)adam ,2017( .
 -3-4تعریف مشخص از "آزادی ناوبری"
چین به طور مر ب اعفم میکند که اج آجادی ناوبری ژشتیبانی میکند و با آجادی ناو ان
داخل ندا ته اس  .چین ،با این حال ،به نظر میرسد تریف محدودی اج آجادی ناوبری دا ته
با د که بر وانایی کشتیهای جاری برای عبور اج آبهای بین اله ی هرکز دارد .به نظر
میرسد که تریف چینی امل عه یاتهای انجام ده وسط کشتیهای نظامی و هواژیها
نهی ود .ههچنین می وان ذکر کرد که چین اغ ب با عه یات ماهیگیری جاری وسط
کشتی های ماهیگیری غیر چینی مواجه اس ؛ چیزی که بتضی اج ناظران آن را به عنوان یک
کل اج دخال در آجادی ناو ان کشتیهای جاری شی میکنند .به زارش خبر زاری
رویترج ،چین به آجادی ناو ان احترام می ذارد ،اما هیچ دولتی خارجی اجاجه این حق را
نهیدهد که بتوا ند کشتی و هواژیهای نظامی خود را در ق هرو ژکن حهل کند,2017 :57( .
 )Department of Defenseسفیر چین در ای یپین ف که نیروهای چینی نیروی دریایی
آمریکا را هشدار دادند ا جزیره اسپا تی را رک کنند .ژائو به خبرنگاران در حا یه یک رویداد
دیپ ها یک در مانیل ف  " :ما اشط به آنها هشدار دادیم ،مراقب با ید .وقتی ژرسیدند که چرا
چین هواژیهای نیروی دریایی ایاالت متحده را متوقف کرد ،جمانی که متتهد به احترام به آجادی
ناو ان در دریای جنوبی اس ؟ وی محدودیتی را در دید اه چین مشخص کرد و ف  :آجادی
ناو ان به این متنا نیس که دیگر کشورها اجاجه ورود به اضای هوایی یا دریایی را بدون
27

فصلنامه راهبرد سیاسی؛ سال سوم ،شماره  ،9تابستان 1398

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محدودی بدهند .ژائو ف  :هیچ کشوری اجاجه این کار را نخواهد داد .ما می وییم که آجادی
ناو ان باید م ابق با قوانین بین اله ی با د و هیچ آجادی ناوبری برای کشتیهای جنگی و
هواژیها وجود ندارد )Gomez ,2015( .در  5۰ژوئیه  ،1۹54زارش م بوعا ی اعفم میکند:
یک دریاساالر ار د چینی ،بر خفف دید اههای ایاالت متحده و بسیاری دیگر اج کشورها
دسترسی را محدود میداند .سخنان آدام سان جیانگوئو ،متاون رئیس هیات مدیره چین ،جمانی
ا فاق می ااتد که نیروی دریایی ایاالت متحده در به جزیره دریای جنوبی چینی مشغول به
کار اس  ،و چین با بسیاری اج ههسایگان در ن اس  .در زارش م بوعا ی  6مارس ،وانگ
ونفنگ ،کار ناس امور ایاالت متحده در مؤسسه روابط بین اله ی متاصر چین ف  :ژکن و
وا نگتن ق تاً تاریف متفاو ی اج آنچه را که آجادی ناو ان را شکیل میدهند تریف میکنند.
وی ف " :در حالی که ایاالت متحده اصرار دارد که آنها حق ارسال کشتیهای جنگی به
آبها ی مورد اختفف در دریای جنوب چین برای خود قائل اس  ،ژکن ههیشه اصرار دارد که
دهد )Slavin ,2016( ".یک زارش اوری در
آجادی ناو ان نباید کشتیهای نظامی را ژو
 11اوریه  1۹59بیان دا  :صدها مشام دولتی ،کار ناسان و محششان اج سراسر جهان در
کنفرانس امنیتی مونیخ ) (MSCبحثهای جدی در مورد هدیدات امنیتی مخت ف را ح
رایط جدید امنیتی بین اله ی انجام دادند .کار ناسان هیئ چینی در این رویداد سه روجه
وسط خبرن گاران در موضوعات داغ مانند مسئ ه دریای چین مصاحبه کردند و فسیر نادرس
چین اج حشوق بین اله ل را رد کردند .این کنفرانس امل بحث و فتگو در مورد موضوع
دریای جنوب چین بود که چین و ا حادیۀ کشورهای آسیای جنوب رقی ) (ASEANمتتهد
دهاند ا اج جمان امضای ژی نویس آن را اجرا کنند .سرهنگ دوم ژو بو ،مدیر مرکز ههکاری
امنیتی داتر بین اله ی ههکاری نظامی وجارت دااع م ی ،وضیح داد که چگونه برخی اج
کشورها قوانین بین اله ی را ا تباه فسیر کردهاند .ژو ف " :اول اج ههه ،ما باید اج
کنوانسیون حشوق دریای ساجمان م ل متحد ) (UNCLOSحهای کنیم ".اما اکنون مشکل
این اس که برخی کشورها به طور یک جانبه و به طور غیرمستشیم "آجادی ناوبری
"UNCLOSرا به عنوان "آجادی عه یات نظامی" فسیر میکنند که اصل آن وسط
UNCLOSنیس  )Xiaoming ,2018( .در  11ژوئن  ،1۹59مشالهای در روجنامه بریتانیایی
وسط سفیر چین در انگ یس اعفم کرد که آجادی ناو ان آجادی م ق نیس  .برنامههای ایاالت
متحده نباید با آجادی ناوبری که به طور جهانی ح قوانین بین اله ی ناخته می ود ا تباه
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راته ود .واقتی این اس که هر سال بی اج  5۹۹،۹۹۹کشتی جار ی اج طریق این آبها
عبور می کنند و هیچکس ا به حال هیچ مشک ی با آجادی ناوبری ندا ته اس  ....دریای جنوبی
چین آرام اس و من شه ههاهنگ اس  .به اص فح "حفاظ اج آجادی ناو ان" موضوع
استدالل جت ی اس  .دلی ی که این موضوع را به خود مشغول میکند ،می واند بهانهای برای
دریاا قایقهای فنگ س اح ی در من شه با د ا مشک ی ایجاد کند ،یا مداخ ه به طور مداوم
در امور دریای جنوبی چین ،حریک اختفف بین طراین در یر و اختفل در ثبات من شهای
با د .چین به قوانین بین اله ی احترام می ذارد و اج آجادی ناوبری در دریای جنوبی چین
حهای میکند .اما آجادی ناوبری آجادی عهل نیس  .برای کسانی که اج خارج اج من شه هستند
که عضفت خود را در دریای چین جنوبی خیس میکنند ،وصیه این اس  :ا ر واقتاً به آجادی
ناوبری وجه دا ته با ید ،به فشها ی کشورهای چین و آسیا برای حفظ ص ح و ثبات احترام
بگذارید و اج نشان دادن نیروی دریایی خود ,کشتیها و هواژیهاها به منظور "نظامی کردن"
من شه ،ج و یری کنید و اجاجه دهید دریای جنوب چین دریای ص ح با د( .ههان) بر خفف
تریف چین ،تریف آمریکا اج آجادی ناوبری بسیار وسیع ر اس و امل انواع مخت ف عه یات
وسط کشتیهای جاری و نظامی و هواژیها در آبهای بین اله ی و اضای هوایی اس .
ههان ور که قبفً در بحث م رح د ،یک اص فح جایگزین برای ا اره به تریف ایاالت متحده
و غرب اج آجادی ناوبری ،آجادی دریاها اس  ،به این متنی که هام حشوق ،آجادیها و استفاده
قانونی اج دریای و اضای هوایی ،اج جه ه برای کشتیهای نظامی و هواژیها ،به هام کشورهای
ح قانون بین اله ی ضهین ده اس  )DOD ,2017 :2( .هنگامی که مشامات چین اعفم
کردند که چین اج آجادی ناوبری حهای میکند ،چین به تریف محدود خود اج این اص فح
ا اره میکند.
 -3-5مرتفع ساختن اختالفات بر اساس دیدارهای دوجانبه
چین رجیح می دهد که در مورد اختفاات ارضی دریایی با سایر کشورهای من شه به
صورت دو جانبه و نه چند جانبه فتگو کند .برخی اج ناظران بر این باورند که چین مذاکرات
دوجانبه را رجیح می دهد ،جیرا چین بسیار بزر تر اج هر کشور دیگر در من شه اس و چین در
هر ج سه دو جانبه بالشوه قدر هند ر اس  .چین عهوماً اج رویکردهای چند جانبه برای حل
اختفاات دریایی مخالف اس  .برخی اج ناظران متتشدند چین در حال ژیگیری سیاس لغو
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ق تنامهها ی مذاکره در مورد اختفاات ارضی دریایی اس ا جمان خود را برای ژیاده ساجی
استرا ژی خرد کردن ساالمی به کار یرد .ب یغات آمریکا به عنوان بیگانه به دنبال "ج و یری
اج مشکفت" ههراه با اولوی مورد نظر خود برای رسید ی به اختفاات ارضی بر اساس مبانی
دو جانبه و نه چند جانبه اس  .چین با دخال ایاالت متحده در داد اههای دریایی در SCS
مخالف میکند .بیانیهها در رسانههای ح کنترل دول چین بتضی اوقات ایاالت متحده را
به عنوان یک بیگانه یا بیننده نشان میدهد که اقداما (اج جه ه آجادی عه یات ناو ان) باعث
دامنه دار کردن اختفاات در یک وضتی من شهای ص ح آمیز اس  .دخال بالشوه یا واقتی
ژاژن در  SCSاهی در رسانههای ح کنترل دول چین در رایط مشابه به صویر کشیده
می ود .این امر نشان میدهد که ایاالت متحده با این یوه می واند م ابق با اهداف خود
فشهایی در جه مشاب ه با چین به عهل آورد)Tuan N,2017( .
لذا امریکا ستی دارد اج طریق اختفاا ی که بین چین وههسایگان وجود دارد در جه
منااع خود و متحدین عهل کند و اشارهایی که چین به متحدین امریکا میآورد خنثی ساجد.
امریکا در ذاراش های متتدد دغدغهها وعفیق خود را اذعان کرده اس و خواهان حل اصل
اختفاات بدون جور و بصورت مساله آمیز بوده اس  .در زارشهای ذیل مواردی که مورد
وجه امریکا در این اختفاات اس آورده ده اس .
ژوئیه  1۹59زارش م بوعا ی در مورد هشدارهای رادیویی چینی
در  95ژوئیه  ، 1۹59زارش م بوعا ی اعفم کرد :ای یپین در مورد تداد جیادی اج
ژیام های رادیویی چینی هشدار داده اس  .یک زارش دولتی ای یپین نشان داد که نها در
نیهه دوم سال ذ ته ،هواژیهاهای نظامی ای یپین حداقل  64بار چنین هشدارهای رادیویی
چینی را در حین ش جنی در نزدیکی جزایر مصنوعی ساخته ده وسط چین در مجهع
الجزایر  Spratlyدریای جنوب چین دریاا کردند .ژیامهای رادیویی چینی "به این متنی بود
که اکتیک های خود را برای خ بانانی که نظارت هوایی دریایی در دریای ای یپین را انجام
میدهند ،شوی کردند ".نیروهای چینی هشدار دادند که این امر "امنی صخرههای چینی را
هدید میکند)www.cfr.org( ".
موضع ایاالت متحده در مورد این اختفف وسایراختفاات ارضی در دریای جنوبی چین و
دریای چین رقی در غرب اقیانوس آرام امل موارد جیر می ود:

36

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-5

-1
-9

-6

-1

-4

-1

رقابت چین و آمریکا در دریای جنوبی چین

ایاالت متحده اج این اصل حهای میکند که اختفف بین کشورها باید مساله آمیز ،بدون
اجبار ،ارعاب ،هدید یا استفاده اج نیروی جور ،و به نحوی ساج ار با قوانین بین اله ی حل و
اصل ود .ایاالت متحده اج اصل آجادی دریاها حهای میکند ،به این متنی که حشوق،
آجادی ها و استفاده اج دریاها و اضای هوایی که به ههه م ل در قوانین بین اله ی ضهین
ده اس  .ایاالت متحده مخالف با ادعاهایی اس که بر حشوق ،آجادی و استفاده قانونی اج
دریای متت ق به ههه م ل اعهال می ود.
ایاالت متحده در مورد ادعاهای رقاب برای حاکهی در مورد ویژ یهای جمین مورد
اختفف در  SCSموضع یری نهیکند.
ا رچه ایاالت متحده در مورد ادعاهای رقابتی در خصوص حاکهی در مورد ویژ یهای
جمین ناخته ده در  SCSموضع یری نهیکند ،اما در مورد چگونگی حل و اصل
ادعاهای رقابتی دارد :مناجعات ق هرو باید حل مساله آمیز ،بدون اجبار ،ارعاب ،هدید و یا
استفاده اج جور و به نحوی م ابق با قوانین بین اله ی با د.
ادعاهای آبهای حوجه دریایی و اقیانوسها باید با قوانین بین اله ی عرف دریا م ابش
دا ته با د و اج این رو باید اج ویژ یهای جمین حاصل ود .ادعاهای موجود در  SCSکه اج
ویژ یهای جمین استخراج نهی وند اساساً ناقص اس .
کشورها باید اج اعهال حریک آمیز یا یک جانبه که مانع وضتی ات ی یا خ ر ص ح و
امنی می وند ج و یری کنند .ایاالت متحده متتشد اس که احیای جمینهای بزرگ با
هدف ار شای جایگاههای برجسته در خصوص ویژ یهای جمین مورد بحث من بق با هایل
من شه برای ص ح و ثبات نیس .
ایاالت متحده مانند بسیاری اج کشورهای دیگر متتشد اس که کشورهای ساح ی ح
UNCLOSحق نظیم اتالی های اقتصادی خود را در من شه انحصاری اقتصادی دارند،
اما حق نظیم اتالی های نظامی خارجی را ندارند.
ژرواج نظارت آمریکا در اضای هوایی بین اله ی در داخل کشور دیگری که ح قوانین بین
اله ی قانونی اس و ایاالت متحده قصد دارد ا این ژرواجها را ههچنان که در ذ ته انجام
می ود ،ادامه دهد)www.defense.gov( .
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 -4تقابل برنامه آزادی دریانوردی آمریکا و ادعاهای حاکمیتی چین
 -4-1ادعاهای چین و وضعیت حاکم در دریای جنوبی چین
دریاها مهم رین راههای ار باطی میان م ها میبا ند؛ چرا که راهی ارجان ر اج سایر دریاها
بوده و مشدار حهل کاالها اج طریق دریاها بسیار بیشتر اج راههای جمینی و هوایی میبا د .دول
چین بر جزایر واقع در دریای جنوبی چین و آبهای اطراف آنها ادعای حاکهی دارد و مبنای
ادعاهای این اس که اولین کشور کا ف و استفاده کننده اج منابع آن بوده و ههچنین اولین
کشوری اس که حاکهی خود را به نحو مستهر و مداوم اعهال کرده اس  .اج طرای می دانیم
که طبق ماده  9۰کنوانسیون حشوق دریاها ،دریاهای آجاد امل هام آبهایی می ود که هیچ
دول ساح ی نهی واند در آنجا به اعهال حشوق حاکهه بپرداجد .استداللهایی که چین برای
اثبات حاکهی خود در دریای جنوبی چین م رح میکند ،عهد اً بر مبنای مفهوم آبهای
اریخی و نیز نششه خ وط ااص ه  ۰انه قرار دارد (PCA, 2008: 207).دیوان دائهی داوری
در رأی ماهیتی اخیر خود میان ای یپین و چین در خصوص ضهیهه هفتم کنوانسیون حشوق
دریاها ،یک رأی اریخی صادر کرد .بر اساس ماده  191و ضهیهه هفتم اج کنوانسیون ،5۰91
رأی دا وری ،مشروعی ادعاهای چین ،اقدام به بهره برداری اج منابع دریایی و اقدامات مربوط به
اجرای قوانین چین در دریای جنوبی چین را جیر سؤال برده اس  .دیوان ا ر چه بر این باور
اس که ماهیگیران چینی مدت مدیدی اج جه ه در مناطشی ماورای دریای سرجمینی
ژدیدههای دریایی اج آبهای دریای جنوبی چین استفاده و بهره برداری کردند .اما ژذیرش
حشوق اریخی برای چین ،ژای بندی چین به کنوانسیون حشوق در ژاها را جیر سؤال میبرد .در
قضیه ماهیگیری دول های خواهان ،یتنی بریتانیا و آلهان ادعا نکردند که ماهیگیری اریخی اج
جانب آنها بر اعفمیه ایس ند در خصوص من شه ماهیگیری ارجح اس  ،ب که صرااً ادعای حق
دسترسی به من شه را دا تند که کامفً و اساساً با ادعای چین متفاوت اس  .بر ههین اساس،
ادعای چین ،مبنی بر محدوده ماهیگیری مغایر با کنوانسیون  5۰91اس  .اصل اساسی در
کنوانسیون  5۰91آن اس که خشکی بر دریا حاکم می ود و ادعاهای مربوط به صفحی
دریایی باید بر مبنای مالکی ژدیدههای خشکی با ند .اج سوی دیگر ،چین به خ وط ااص ه ۰
انه استدالل میکند که برای اولین بار در سال  5۰41ایجاد دند .اج طرف دیگر ،در خصوص
مبنای دوم استدالالت ،الجم به ذکر اس دیوان دائهی داوری در دو مرح ه اقدام به صدور رأی
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صفحیتی و ماهینی نهوده اس  .رأی صفحیتی در  1۰اکتبر  1۹51و رأى ماهینی در 51
ژوئیه  1۹54صادر ردیده اس )Liu and Spangler, 2016: 1( .
و
حاکهی چین ،یتنی نششه خ وط ااص ه  ۰انه ،باید به یک نکته ک یدی وجه دا
آن ،اینکه در حشوق بین اله ل ،نششه مالکی به ههراه نهیآورد .اص ی که اج رویه قضایی بین
اله ی و دکترین استخراج می ود ،آن اس که نششهها و اسناد مشابه ،به خودی خود ارجش
حشوقی ندارند .قضیه اختفف مرجی میان بورکیناااسو و مالی که مورد قضاوت دیوان بین اله ی
داد ستری قرار را  ،واهی بر این ادعاس  .دیوان در این ژرونده اعفم میکند :نششهها اشط
حاوی اطفعات هستند و نهی وانند به خودی خود حشی نسب به سرجمین به ههراه آورند.
فته ،استداللهای چین برای اثبات حاکهی در دریای جنوبی چین
بر اساس دالئل ژی
هام رد می ود .چین به لحاظ قانونی م زم به رأی دیوان دائهی داوری اس  .چنانچه حکم
داوری نتواند در ب ند مدت موجب غییر رویه چین ود ،حاوی این ژیام خواهد بود که اعهال
مشررات حشوق بین اله ل اختیاری اس و ههین مسئ ه حشوق بین اله ل دریا را به عنوان
ابزاری برای ضهین استفاده مساله آمیز ،با ثبات و مشروع اج دریا با چال مواجه میکند.
برنامه آجادی دریانوردی آمریکا یک ساج و کار اجرایی قوی و مؤثر در ضهین اجرای مشررات
مندرج در کنوانسیون  5۰91حشوق دریاها و عرف بین اله ی اس و به نظر میرسد تارضی با
قواعد و مشررات حشوق بین اله ل ندا ته با د .محدوده و چارچوب آجادی یا به بیان دیگر،
رایط اعهال انواع آجادیها در دریای آجاد را حشوق بین اله ل به ویژه کنوانسیونهای حشوق
دریاها مشرر میکند .اج جه ه ،رط استفاده اج دریای آجاد با اهداف ص ح آمیز در ماده 11
کنوانسیون  5۰91حشوق دریاها صریح ده اس  .در ضهن ،به موجب ماده  6کنوانسیون
دریای آجاد  5۰19و بند  5ماده  91و ماده  ۰۹کنوانسیون حشوق دریاها ،هر کشوری حق دارد
کشتیهای ح ژرچم خود را برای دریانوردی به دریای آجاد روانه کند؛ بنابراین ،نه نها در
کنوانسیونهای حشوق دریاها ،ب که در هیچ سند دیگری مخالف صریحی در برنامه آجادی
دریانوردی با قواعد و مشررت حشوق بین اله ل دریاها به ویژه در دریای جنوبی چین وجود
ندارد .وجیه حشوقی مر بط با این مسئ ه ،آن اس که آمریکا و نیز سایر کشورها با اجرای
برنامه می وانند نش متترض مستهر را ایفا نهوده و اج الجم االجرا دن قواعد عرای احتهالی
جدید ع یه خود ج و یری به عهل آورند و یا چنان چه اعتراض سترده با د ،به طور ک ی
مائع کل یری قاعده جدید عرای وند)Dupuy, 2013:133( .
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 -4-2اهداف اعمال برنامه آزادی دریانوردی آمریکا در دریای جنوبی چین
اج جمان أسیس دول آمریکا ،این کشور مدعی وجود منااع اساسی خود در حفظ و حهای
اج آجادی دریاها بوده و این وظیفه را بر عهده نیروهای نظامی خود قرار داده اس  .یکی اج اصول
جهانی که آمریکا و سایر دول ها باب آن وارد عرصه جنگ جهانی اول دند ،موضوع آجادی
م ق دریانوردی در دریاها بوده اس  .در ذ ته ،عه یات آجادی دریانوردی ،صرااً به منظور به
چال کشیدن ادعاهای اازون خواهانه نسب به دریاها صورت می را ؛ ولی امروجه با وجه به
ادعاهای س ه ط بانه چین در دریای جنوبی چین ،به منظور ژی دستی کردن بر آن ادعاها
انجام می یرد و ع آن ژااشاری چین بر وجود ابهامات در ادعاهای نسب به دریای جنوبی
چین اس  .ادعاهای دریایی اازون خواهانه چین ،ادعاهای دریایی اس که طبق فسیر
آمریکایی (که لزوماً هامی آنها قابل قبول نیس ) ،مغایر یا ناقض صریح قواعد حشوق بین اله ل
دریاها در دریای جنوبی چین بوده و به طریشی آجادی دریانوردی را بدان نحو که در کنوانسیون
حشوق دریاها انتکاس یااته اس  ،محدود میساجد .طبق برنامه مذکور ،آجادی دریانوردی
مفهومی سترده ر اج دریانوردی و ژرواج بر اراج دریا را امل می ود .در بیانیه ریاس
جههوری آمریکا ،ضهن ا اره به برنامه آجادی دریانوردی آمده اس که :ایاالت متحده ،حشوق و
آجادیهای خود را در مورد دریانوردی و ژرواج بر اراج دریای آجاد ،به طوری که با واجن منااع
انتکاس یااته در کنوانسیون حشوق دریاها من بق با د ،در س ح جهانی اعهال و استیفا خواهد
کرد؛ اما دول ایاالت متحده ،به اعهال یک جانبه دول های دیگر که حشوق و آجادیهای جامته
بین اله ی در جمینه دریانوردی و ژرواج بر اراج دریای آجاد و نیز دیگر آجادیهای دریای آجاد را
محدود میساجند ،رضای ضهنی نخواهد داد .بدین ر یب ،نخستین مفحظه آمریکا در برابر
ادعاهای دریایی چین که آنها را غیر قانونی میداند ،این اس که به طور رسهی به آنها اعتراض
کند( .رنجبریان و صیرای )594 :59۰4 ،اج حیث حشوق بین اله ل عرای ،کارکرد برنامه آجادی
دریانوردی در دریای جنوبی چین آن اس که در برابر حوالت حشوق عرای دریاها ،به آمریکا و
سایر اجراکنند ان این برنامه وضتی متترض مستهر ببخشد .حال در رای ی که کنوانسیون
حشوق دریاها هیچ ضهان اجرای قوی برای اعهال دقیق مشررات خود ندارد ،اید بتوان ف
اعهال برنامه آجادی دریانوردی زینه مناسبی برای ضهین اجرای حشوق و آجادیهای دریانوردی
در دریای جنوبی چین محسوب می ود.
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نتیجه گیری
من شه آسیا -اقیانوسی ه و به ویژه حوجه دریای جنوبی چین بدون ک اج حوجههای تیین
کننده آ ی روابط بین اله ل اج حیث سیاسی ،نظامی و اقتصادی خواهد بود .حضور آمریکا و
ظهور قدرت چین در این من شه نش تیین کنندهای ایفا خواهند نهود .به دلیل اههی این
من شه دول اوباما در روع دوره اول ریاس جههوریاش اج سیاس باج ش به آسیا سخن
ف و ژس اج آن حضور خود را در این من شه شوی نهود .اج آنجا که دریای جنوبی چین یکی
اج نشاط ثبات جدا در روابط چین با کشورهای ههسایه و آمریکا اس  ،در صور ی که چین اج
قدرت نظامی خود برای بر هم جدن وضع موجود استفاده کند آمریکا آن را هدیدی برای امنی
خود و تهدات بین اله ی اش ارجیابی خواهد کرد و در صدد متواجن کردن چین بر خواهد آمد.
راتار چین در راب ه با کره ،ژاژن ،ویتنام ،ای یپین ،ای ند ،کامبوج و دیگر کشورهای من شه
منجر به حساسی این کشورها در خصوص اازای قدرت چین ده اس  .در صور ی که این
کشورها اازای قدرت چین را هدیدی برای منااع خود بیایند باید انتظار یک ائتفف وسیع
که خود دلیل بزر ی اس برای این که چین اج هر ونه
بین این کشورها و آمریکا را دا
اقدام هدید آمیز و مناقشه برانگیز در دریای جنوبی چین ژرهیز کند و استرا ژی این کشور را
به سه عدم هایل به برخورد نظامی چه در دریای جنوبی چین و چه در دریای رقی سوق
دهد ،سیاستی که کشورهای طرف اختفف با چین در من شه اج آن استشبال میکنند.
در یری در دریای جنوبی چین اج اواسط قرن بیستم خصوصاً بتد اج ژایان جنگ جهانی
دوم حوال ت ستردهای رخ داده اس  .این دریا در ابتدا محل عبور و مرور کشتیهای جاری و
باجر انی محسوب می د و ااقد ژویایی و به تبیر نظریه ژرداجان ژئوژ یتیک ،اشط یک من شه و
نه یک من شه ژئوژ یتیک محسوب می ردید .اما راته راته با اازای باجیگران من شه ،قدرت
یابی چین و شدید حضور باجیگران ارامن شه ای و نیز حوالت ژئوژ یتیکی و ژئواکونومیکی که
در این دریا رخ داده اس و این دریا اج من شهای غیرسیاسی به یک ساجه ژئوژ یتیک بدیل د.
اج آن جمان اکنون ن ها بر سر حاکهی این دریا بین کشورهای من شهای و ارامن شه ای
اازای یااته اس  .در سالهای اخیر برخی عوامل موجب ده اس که حوالت ژئوژ یتیکی
مههی در این حوجه رخ دهد و ن ها در این دریا به دت اازای یابد .اولین عامل کشف
منابع متدنی ،هیدروکربنی و سایر اکتشااات صورت راته در بستر و جیر بستر در این دریاس .
کشف مشادیر جیادی اج منابع نفتی و اجی در جزایر این دریا در سالهای اخیر بر اههی این
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دت
دریا اازوده اس و ادعاها نسب به آن و ن های موجود در این حوجه را بی اج ژی
بخشیده اس  .ههچنین این مسأله جمینه اازای حضور قدرتهای ارامن شه ای ،تارض میان
قدر های من شهای و ارامن شه ای و نیز کشورهای ژیرامونی این دریا و ههچنین شابل
سیاس ها و راهبردهای متفاوت این کشورها را اراهم آورده اس  .عامل دیگر خیزش اقتصادی،
نظامی و سیاسی چین و قدرت ارامن شه ای دن آن اس  .این مسأله بر دریای جنوبی چین
أثیر بسیار عهیشی دا ته اس و موجب برخی حوالت مهم در این دریا ده اس  .برخی اج
این أثیرات و حوالت عبار ند اج:
 -5اازای قدرت چین منجر به شدید ادعاهای این کشور نسب به دریای جنوبی چین ده
اس  ،به ونهای که این کشور برخفف دهههای ذ ته بر هام این دریا ادعای حاکهی
میکند.
 -1بر فشهای این کشور برای کنترل کامل این دریا و نیز کنترل کامل بر عبور و مرور
کشتیها به دت اازوده اس .
 -9سبب اازای بهره برداری اج منابع نفتی ،اجی و ههچنین یفت وسط این کشور و نیز
ایجاد محدودی و حتی ج و یری اج استخراج این منابع اج سوی دیگر کشورهای ژیرامون
این دریا ده اس .
 -6مخالف و واکن های دید نسب به حضور و نفوذ قدرتهای من شهای و ارامن شه ای به
خصوص ژاژن ،استرالیا و ایاالت متحده آمریکا در این دریا و به طور کل در من شه را اازای
داده اس .
عامل دیگر اازای نش آارینی کشورهای من شه نظیر ای یپین ،ایوان ،مالزی ،ویتنام و
برونئی و فش این کشورها برای اعهال حاکهی بر این دریا ،بهره برداری اج این دریا در ابتاد
مخت ف خصوصاً منابع هیدروکربنی اس  .این کشورها بیشتر اج راه ههکاری و با استفاده اج
حهای های ایاالت متحده آمریکا و اج طریق انجام رجمای ها و حضور نیروهای نظامی مشترک
در این دریا در سالهای اخیر و نیز با وسل به ساجمانهای بین اله ی درصدد رسیدن به
اهداف خود هستند.
عامل دیگر دخال های ایاالت متحده آمریکا در این من شه برای کنترل بر این دریا و نیز
مهار چین اس که خود منجر به ژیامدهای جیر در این دریا ده اس ؛
 -5اازای حضور نظامی این کشور در این دریا و مناطق و کشورهای ژیرامونی آن.
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 -1حهای اج کشورهای متحد خود و نیز کشورهایی که در شابل با چین قرار دارند و نیز
ژشتیبانی اج ادعاهای این کشورها و أکید بر حشوق آنها در این دریا.
 -9فش این کشور برای بهره یری اج قدرت نرم خود و استفاده اج دیپ هاسی و بهره یری اج
ساجمانهای بیناله ی و من شهای برای ایفای نش در من شه.
 -6أکید این کشور بر این مسأله که آبهای دریای جنوبی چین به عنوان محل عبور و مرور
کشتیرانی بین اله ی اس و أکید بر این مسأله که ادعاها و کنترل چین بر این آبها بی اساس
و خفف متاهدات و کنوانسیونهای بین اله ی اس .
ههچنین اازای حضور روسیه در دریای جنوبی چین (البته بیشتر با رویکردی اقتصادی و
سترش روابط با چین و دیگر کشورهای من شه) حهای های اندک این کشور اج چین سبب
ده اس ا ایاالت متحده آمریکا حضور روسیه در دریای جنوبی چین را در شابل با خود و
کشورهای متحد خود در من شه ق هدد کند .بنابراین با اازای باجیگران من شه و قدرت یابی
چین و ههچنین اازای حضور باجیگران ارامن شه ای و نیز حوالت ژئوژ یتیکی و ژئواکونومیکی
که در این دریا رخ داده اس کامل این دریا اج من شهای غیرسیاسی به یک ساجه ژئوژ یتیک را
موجب د .این در حالی اس که با وجود باردار دن این دریا و اازای اههی ژئوژ یتیکی
آن و وجود نیروهای هم را و وا را در آن ،به دلیل غ به نیروهای وا را ،متضاد و تارض بر
نیروهای ههگرا در این دریا و اازای ن بین باجیگران من شهای و ارامن شه ای و تارض در
سیاس ها  ،راهبردها و منااع م ی آنان در این دریا ،ضهن ایجاد غییر و حول ژئوژ یتیکی در
دریای جنوبی چین ،سبب بروج ن های بیشتر در این دریا ،شابل باجیگران خصوصاً چین و
ایاالت متحده آمریکا و بروج در یریهای متتدد د که مجهوع این عوامل باعث بحران در این
من شه ده اس .
آجادی و امنی دریانوردی ،اج جه ه در دریای جنوبی چین ،موااق منااع هامی دول ها اعم
اج من شهای و غیر من شهای اس و باالخص نگرانی عهده دول غیر من شهای را شکیل میدهد.
وجیها ی که در برنامه آجادی دریانوردی در دریای جنوبی چین وجود دارد ،به هیچ وجه این
متنا را نهیرساند که برنامه وضتیتی م ق و غیر مشروط دارد؛ جیرا دول های ساح ی اج جه ه
چین می وانند ا حدی بر دریا حاکهی دا ته با ند .محتوای برنامه آجادی دریانوردی یک
قاعده عرای قدیهی ،یتنی ههان اصل آجادی دریانوردی را در بر می یرد که ههچنان یکی اج
اصول جنده و مهم حشوق بین اله ل بوده و در دریای جنوبی چین نیز به کار راته می ود.
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مسئ ه دیگری که مورد وجه قرار می یرد ،بحث حریک آمیز بودن برنامه آجادی دریانوردی در
دریای جنوبی چین اس  .این ادعا قابل دااع نیس  ،جیرا اوالً به کار بردن عبارت «مداخ ه
جویانه» در خصوص بهره برداری اج آبها و کشتیرانی در دریای جنوبی چین که به روی هام
دول ها باج اس  ،صحیح نیس  .ضهناً این درس نیس که برنامه آجادی به رط مساله
آمیز بودن ،حق مس م هامی کشورهاس و نهی وان مشروعی برنامه را صرااً به خاطر به کار
یری کشتیهای جنگی در دریای جنوبی چین که نهود بارج حاکهی یک دول خارجی
هستند ،جیر سؤال برد .با وجه به عدم اطهینان امنیتی من شهای ژس اج ژایان جنگ سرد و
بحران مالی آسیا ،این حشیش اس که قدرتهای بزرگ ،به ویژه چین و ایاالت متحده آمریکا،
نش تیین کنندها ی در کل یری حوالت امنیتی در آسیا و اقیانوس آرام دارند .آنچه مس م
اس ایاالت متحده آمریکا کشور چین را به عنوان یکه قدرت بزرگ ژذیراته اس و ستی در آن
ندارد که با آن در یر جنگ ود و به عنوان قدرتهای بزرگ به اصل نانو تهای که در بین آنها
وجود دارد یتنی احترام به مناطق نفوذ ،احترام می ذارد .لذا ستی دارد نظم دلخواه مورد نظر
خود را به وجود آورد و در این اقدام امریکا واجنی را دنبال میکند که دراستای منااع خود و
متحدین خودش با ید.
بنابراین آمریکا مبادرت به باج واجن یتنی واجن جدیدی که م وب منااع خودش اس اقدام
میکند .در این راستا ستی دارد با متحدین من شهای خود اج اختفاات مورد نظر استفاده کند و
چین را در چارچوب نظهی که أمین کننده امنی و منااع متحدین و خودش اس قرار دهد.
این عهل اج طریق مواجنه ساجی صورت می یرد که می واند در چارچوب مواجنه نرم و سخ اعهال
ود .در نتیجه ،روابط چین و ایاالت متحده در حفظ ص ح در آسیا و اقیانوس آرام نش ک یدی
خواهد دا  .ع یرغم مشکفت دو جانبه بین وا نگتن و ژکن در باال ذکر ده اس  ،امید
اس که ن های چین و ایاالت متحده به انداجهای غیر قابل کنترل با د که باعث ایجاد ص ح
و ثبات در من شه ود.
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