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اشاره:
شرق آسیا به مثابه منطقهای که کانون تحوالت قرن بیستویکم را رقم خواهد زد ،همواره با تحوالت گوناگونی
مواجه است که تحت تأثیر نقشآفرینی بازیگران داخلی آن و آمریکا ایجاد میشود .این تحوالت در چارچوب
روندهای کالن مربوط به رقابت و همکاری چین و آمریکا در منطقه قابل بررسی هستند .در ماه جاری همگام
ب�ا رویدادهای جهان ،این منطقه ش�امل تحوالت متعددی بود .تحوالتی چون حض�ور ناو آمریکایی در اطراف
جزایر مصنوعی چین ،سفرهای متعدد وزیر دفاع آمریکا به منطقه ،نشست سهجانبه ژاپن و کره جنوبی و چین
و رزمایش مشترک ژاپن و هند و آمریکا که به بررسی آن میپردازیم.

مقدمه
منطقه آسیای شرقی و جنوب شرقی به عنوان یکی
از کانونهای مهم رقابت قدرتها از جنگ جهانی
دوم تا کنون مورد توجه بوده است .در دوره جدید
نیز این منطقه با برخورداری از پویاترین اقتصادهای
دنیا ،به عنوان کانون س��رمایه و فناوری در عرصه
بینالملل��ی و زادگاه دومین قدرت بزرگ جهانی
–چین– از اهمیت بیشتری برخوردار شده تا جایی
که به نظر میرس��د ویژگیهای ژئواستراتژیک و
اقتصادی این منطقه در کنار تالقی سیاس��تهای
سه قدرت بزرگ آمریکا ،چین و ژاپن ،این منطقه
را ب��ه مرکز ثقل سیاس��ت بینالمل��ل در دهههای
پیش رو تبدیل کند .به ویژه ،با روند رو به رش��د
همگرایی اقتصادی در منطقه که «آ.سه.آن» نمود
بارز آن است ،پیشبینی میش��ود که رقابتهای
جهانی در این منطقه تا ح��د زیادی آینده اقتصاد
سیاس��ی بینالمللی را رقم خواهد زد ،همانگونه
که در حال حاضر عرص��ه رقابت و همکاری بین
بازیگران اصلی یعنی چین ،ژاپن ،آمریکا و آس��ه
آن است و انتظار میرود شکلبندیهای این منطقه
در آینده بر مبنای نقشآفرینیهای همین بازیگران
و تح��والت کنونی منطقه صورت گیرد .در واقع،
مجموعه این تحوالت است که روندهایی را برای
شکلدادن به آینده این منطقه تشکیل میدهد .بر

این مبنا ،یکی از مهمترین روندهای شکلگرفته در منطقه ،افزایش حضور
نظامی آمریکاس��ت که به ویژه از س��ال  2011به بعد در قالب اس��تراتژی
تمرکز بر آس��یای ش��رقی باراک اوباما جلوه نموده است .دولت آمریکا
برای پیادهکردن این اس��تراتژی از هر فرصتی برای گسترش حضور خود
در منطقه و مهار چین که هدف نهایی این حضور اس��ت ،بهره میگیرد.
تح��والت ماه جاری و حتی ماههای قبلتر ب��ه خوبی تکوین این روند را
بازنمایی میکنند .برخی از مهمترین این تحوالت عبارتند از:
سفرهای متعدد اشتون کارتر به کشورهای منطقه
طی ماههای گذش��ته ،اشتون کارتر برای چندمین بار از زمان انتخابش به
عنوان وزیر دفاع آمریکا به منطقه سفر کرد .وی در سفر دهروزه خود ضمن
دیدار با مقامات ده کشور منطقه در نشستهای مختلف دو و چندجانبه
نیز شرکت نمود .از جمله این نشستها میتوان به چهلوهفتمین نشست
س��االنه امنیتی آمریکا و جمهوری کره در س��ئول و انجمن ملل جنوب
شرق آسیا 1اشاره کرد .وی در نشست امنیتی با وزیر دفاع کره جنوبی طی
بیانیهای مش��ترک بر تهدید جدی کره شمالی و لزوم افزایش تالشهای
مشترک نظامی برای مقابله با این دولت تأکید و دو کشور موافقت خود
را برای ردیابی و نابودی موش��کهای کره شمالی ،اعالم کردند .کارتر
همچنین ضمن شرکت در نشست وزرای دفاع کشورهای عضو آ.سه.آن
در کواالالمپور بر نیاز به ایجاد سازمان دفاعی جامع در منطقه تأکید کرد.
در واقع ،هم��انطور که وزیر دفاع آمریکا از پیش اعالم کرده بود،
این سفر با هدف رایزنی با رؤسای کشورهای منطقه برای یافتن ه ِمپیمانان
جدید و نوس��ازی اتحادهای قدیمی صورت گرفت ،چراکه این کشور
* عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی
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به دنبال تغییر توازن جهانی به س��مت اقیانوس آرام و آسیاست و این امر
مستلزم نزدیکی هرچه بیشتر نظامی به کشورهای منطقه است.
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ناو جنگی یو اس اس السن آمریکا به حوزة جزایر مصنوعی چین
یکی از مهمترین تحوالت ماه گذش��ته در آسیای شرقی ،تعمیق حضور
نظامی آمریکا در منطقه با استقرار ناوشکن آمریکایی در نزدیکی جزایر
مصنوعی چین موس��وم به اس��پراتلی اس��ت .این ناوش��کن که مجهز به
موشکهای هدایتشونده است ،به بهانه گشتزنی معمولی وارد حریم
 12مایلی جزایر مصنوعی چین ش��ده و اعت��راض چین را برانگیخت ،به
نحوی که چین این اقدام را نقض آشکار حق حاکمیت خود نامیده است.
اختالف س��رزمینی چین و همس��ایگانش بر س��ر حاکمیت و تملک
دریایی چین ،اختالفی دیرپاست که طی سالهای اخیر به دستاویز خوبی
برای مداخله نظامی آمریکا به بهانه حمایت از همسایگان تبدیل شده است.
ضمن آنکه آمریکا از استقرار تسلیحات و حفاری نفت توسط چین در این
جزایر ابراز نگرانی کرده اس��ت .در مقابل این اقدامات ،چین به رغم تنش
کالمی با این کشور به شدت از درگیری نظامی در منطقه با همسایگان یا
حتی با آمریکا پرهیز و ضمن تذکر شدید ،اعالم کرده که در این خصوص
هرگز به زور متوس��ل نمیشود که این مسئله به خوبی بر اساس استراتژی
کالن چین برای تبدیلشدن به قدرت برتر جهانی قابل توجیه است.
در ه��ر ح��ال ،این مس��ئله ام��ری بدیهی اس��ت که آمری��کا تالش
میکن��د با بزرگنمایی خطر چین برای همس��ایگانش از یک س��و زمینه
را برای قراردادهای س��نگین تس��لیحاتی فراهم کند و از سوی دیگر مانع
پیش��رفتهای اقتصادی و نظامی و به ویژه دریایی چین در منطقه باش��د
و بدین وس��یله با درگیرکردن چی��ن در محیط امنیتی پیرامونی خود ،این
کشور را از تحرکات جهانی حفظ نماید.
عالوه بر این ،با توجه به حجم گس��ترده مبادالت تجاری دریایی (5
هزار میلیارد دالر در س��ال) در پهنه آبی آس��یای شرقی و جنوب شرقی،
آمریکا نگران است که با افزایش انحصارطلبی حاکمیت چین بر دریاها،
آزادی آبراهه��ای منطق��ه به خطر افتد .بنابرای��ن در کنار تقویت حضور
نظامی خود در منطقه همکاریهای نظامی جدیدی را در منطقه پیریزی
کرده اس��ت .برای مثال ،با آغاز همکاریهای دفاعی جدید با ژاپن رسماً
این کشور را به عرصه نظامیگری و خرید تسلیحات نظامی تشویق کرده
و بدین وس��یله حق دفاع جمعی را برای ژاپن به رسمیت شناخته است .بر
اس��اس این نقش ،ژاپن نقش مؤثرت��ری در صحنه بینالملل و همراهی با
اهداف آمریکا در منطقه ایفا خواهد کرد.
ع�لاوه بر این ،آمری��کا قراردادهای مهم نظامی و خرید تس��لیحات

بزرگ را با کشورهای چون ویتنام –که بیست
س��ال با هم درگیر جن��گ بودن��د -و فیلیپین
امض��ا کرده و با تالش برای نزدیکی بیش��تر به
کش��ورهایی چون کامبوج ،الئوس و اندونزی
تالش میکند از این کش��ورها ب��ه عنوان اهرم
بازی خود در منطقه بهره جوید .حلقه نهایی این
اس��تراتژی را نیز احداث پایگاههای نظامی این
کشور در اقیانوس آرام و استرالیا شکل میدهد.
در نهای��ت ،آمریکا تالش میکند در راس��تای
راهب��رد  2025خ��ود ب��رای منطق��ه از ظرفیت
متحدانی باثبات برای رس��یدن به اهداف خود
سود جوید.
نشست سهجانبه چین – کره جنوبی– ژاپن
همزمان با سفر کارتر به منطقه آسیای شرقی در
ماه جاری ،نشست سهجانبه رؤسای کشورهای
چین ،کره جنوبی و ژاپن پس از س��ه سال وقفه
در ش��هر «سئول» برگزار ش��د .در این نشست،
سه رهبر آسیایی درباره موضوعات مختلفی از
جمله راهاندازی تجارت آزاد میان سه کشور و
تهدیدات برنامه تسلیحات هستهای کره شمالی
بحث و گفتوگو کردند که بر اساس آن توافق
شد با چشمپوش��ی از اختالفات و دشمنیهای
تاریخی فیمابین ،روابط دیپلماتیک و تجارتی
خود را گس��ترش دهن��د .در بیانی��ه پایانی این
نشس��ت ،همچنین تالش ژاپن برای استفاده از
نفوذ خود برای عضویت چین و کره جنوبی در
پیمان ترانس– پاس��یفیک نیز مورد تأکید واقع
ش��د .همچنین ،چین اعالم کرد از نفوذ خود بر
کره شمالی برای تش��ویق و ترغیب آن کشور
ب��رای تندادن به قطعنامههای س��ازمان ملل در
خصوص برنامه هستهای استفاده خواهد کرد.
نکت��ه قابل توجه و بس��یار مه��م برگزاری
ای��ن نشس��ت ،تالش س��ه کش��ور ب��رای رفع
اختالفهای دیپلماتی��ک و تاریخی به منظور
تحق��ق همکاریه��ای اقتص��ادی و تج��اری
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اس��ت .طی چند دهه گذش��ته ،س��ه کشور به
ش��دت درگیر اختالفهای حلنشدهای چون
اختالفات ارضی مربوط به جزیره س��نکاکو در
میان چین و ژاپن ،مس��ائل مرب��وط به حمایت
چین از برنامه هس��تهای و موشکی کره شمالی
در میان سه کشور و یا موضوع محتوای کتاب
درسی تاریخ مدارس ژاپنی در میان کره جنوبی
و ژاپ��ن و...بودهاند و ای��ن اختالفها چنان در
روابط سه کشور تأثیر داشته که آخرین نشست
سهجانبه آنها در دسامبر  2011به علت طرح این
اختالفات تاریخی بدون نتیجه پایان یافت و بعد
از آن حتی رئیسجمهور کره ،حاضر به دیدار
با همتایان خود و برگزاری جلسات بعدی نشد.
در عی��ن ح��ال ،ای��ن ب��ار به نظر میرس��د
استلزامات مربوط به رفع نیازها و تحقق اهداف
اقتصادی س��هجانبه در روابط آنها موجب شده
این س��ه کش��ور که روی هم رفت��ه  20درصد
تولید ناخالص کل جهان را دارند ،به علت بروز
مش��کالت اقتصادی و ناتوانی در حل جداگانه
آنه��ا خود را نیازمن��د هم��کاری بدانند .ضمن
اینک��ه رهبران این کش��ورها در عمل نیز به این
نتیجه ایمان آوردهاند که نیاز متقابل اقتصادی و
همکاری در حوزههای اقتصادی میتواند به آنها
برای حل و فصل سایر مشکالت نیز کمک کند.
امضای موافقتنامه تجارت آزاد ترانس-
پاسیفیک
در ماه جاری ،س��رانجام با گذش��ت هشت سال
مذاکره فشرده پیمان تجاری ترانس -پاسیفیک
ب��ه عنوان بزرگتری��ن پیمان تج��ارت منطقهای
جهانی بین دوازده کشوری که  40درصد اقتصاد
کل جهان و  800میلیون نفر از جمعیت جهان را
تشکیلمیدهند(آمریکا،استرالیا،برونئی،کانادا،
ش��یلی ،ژاپن ،مالزی ،مکزی��ک ،نیوزیلند ،پرو،
س��نگاپور و ویتنام) به امضا رسید .هدف از این
توافق ،یکسانس��ازی استانداردهای تجاری بین

این دوازده کشور و افزایش سطح مبادالت اقتصادی است و به موجب آن
قرار است تعرفه مالیاتی بیش از  ۱۸هزار کاالی تجاری ظرف مدت  ۵سال
حذف شود .همچنین این موافقتنامه ،مقرراتی در خصوص سرمایهگذاری
و حقوق مالکیت فکری را نیز در بر میگیرد .پیشبینی میشود به موجب
این توافق هما ن گونه که باراک اوباما اعالم کرد ،آمریکا بتواند در تقابلی
استراتژیک با چین قوانین تجارت جهانی را بازنویسی کرده و قدرتهای
بزرگ اقتصادی را به تبعیت از آن وادار کند .در واقع ،به نظر میرسد این
پیمان قبل از آنکه یک پیمان تجارتی باشد ،موافقتنامهای راهبردی برای
مقابله با چین و نفوذ روزافزون آن در اقتصاد جهانی است.
ضمن اینکه این پیمان با توجه به افزایش س��طح مبادالت بین اعضا،
حساسیت کشورهای عضو را نسبت به آزادی آبراههای بینالمللی شرق
آسیا و به ویژه دریای چین به عنوان منطقه مورد مناقشه نیز افزایش خواهد
داد .همچنین ،پیشبینی میش��ود با توجه ب��ه جذابیت این پیمان به لحاظ
تأمین بازارهای گسترده مصرف ،زمینه حضور چین نیز فراهم شود .با این
حال ،نباید این مسئله را از نظر دور داشت که حضور چین در این پیمان،
به معنای بازی با قواعد تعیینش��ده توسط آمریکاست که چین را نیازمند
اصالحات جدی سیاس��ی و اقتصادی در داخ��ل میکند؛ زیرا این پیمان
در زمره رژیمهای بینالمللی اس��ت ک��ه آمریکا به منظور تأکید بر نقش
هژمونی خود در نظام بینالملل ایجاد کرده و در صدد بهرهمندی از منافع
آن در جایگاه ابرقدرت است و از همین روست که در ازای ایفای نقش
رهبری ،حذف کلیه عوارض و موانع قانونی و دولتی دسترسی به بازارهای
داخلی برای س��رمایهها و کاالها ،از اعضای پیمان خواسته شده است که
طبیعتاً هیچ کشور به اندازه آمریکا توان بهرهبرداری از این منافع را ندارد.
رزمایش مشترک آمریکا -هند -ژاپن
آخری��ن حلقه از تحوالت صورتگرفته در ش��رق آس��یا در ماه جاری،
برگزاری رزمایش مشترک نظامی بین آمریکا ،هند و ژاپن است .هدف از
برگزاری این رزمایش تقویت امنیت اقیانوس هند ،امدادرسانی و مقابله با
دزدان دریایی عنوان شده ،ولی مهمترین هدف اعالمنشده این کشورها،
مقابله با نفوذ روزافزون چین است .اگرچه این قبیل رزمایشها در سالهای
گذش��ته به دفعات بین هند و آمریکا و حتی س��ایر کش��ورهای منطقه با
همراهی آمریکا برگزار شدهاند ،اما نکته مهم و ویژه این رزمایش ،حضور
دائمی ژاپن در آن اس��ت .ژاپن آخرین بار در سالهای  2007و  2008در
این رزمایش حضور یافت ،اما اکنون برای اولین بار ،پس از آنکه موافقت
پارلمان خود را کسب کند ،در رزمایش مشترک آمریکا و هند ،به همراه
ناو فویوزوکی و به صورت دائمی در اقیانوس هند شرکت خواهد کرد.
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ب��ا توجه به آنچه در خصوص پیش��ینه روابط ژاپ��ن ،آمریکا و تقابل
با چین گفته ش��د ،ش��رکت ژاپن در این رزمایش را میتوان ادامه روند
نظامیگری این کش��ور و همراهی به عنوان متحد آمریکا تفسیر کرد ،اما
در مقابل ،با توجه به روابط هند و چین که طی سالهای اخیر تالش شده
در مس��یر تنشزدایی قرار گیرد ،این رزمای��ش میتواند تنشهایی را در
روابط دوجانبه ایجاد کند و از همین روس��ت که چین نس��بت به اهداف
خصومتآمیز احتمالی این رزمایش به هند هشدار داده است.
با این حال ،به نظر میرسد نخستوزیر هند نارندا مودی قصد ندارد
روابط خود با چین را قربانی رابطه با آمریکا کند و از همین رو ،به موازات
تقویت روابط راهبردی خود با آمریکا برای تنشزدایی با چین نیز تالش
میکند .برگزاری همزمان رزمایش ضد تروریسم در جنوب غربی چین
–هرچند در ابعاد بسیار محدودتر از رزمایش ماالبار با آمریکا و ژاپن -را
میتوان در این راستا تفسیر کرد.
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نتیجهگیری
ای��االت متحده آمریکا که تا چندی قبل با تمرکز بر مس��ائل خاورمیانه و
افغانس��تان ،مسائل آسیای ش��رقی را در حاشیه استراتژی امنیتی خود قرار
داده بود ،با روی کار آمدن باراک اوباما و چرخش به س��مت استراتژی
تمرکز بر آس��یا ت�لاش کرد در جهت حفظ جایگاه خ��ود به عنوان تنها
ابرقدرت در نظام بینالملل به آس��یای ش��رقی به عن��وان پویاترین کانون
اقتص��ادی جهان بی��ش از پیش توجه نمای��د ،چراکه مطاب��ق ارزیابیها
پیشبینی میش��ود ،تحوالت مهم نظام در این عرصه رقم خواهد خورد.
بدین منظور ،با توس��عه تعامالت خود با کشورهای منطقه ،مشارکت در
س��اختارهای چندجانبه منطقهای و تقوی��ت روابط تجاری و نظامی خود
تالش میکند هرچه بیشتر جایگاه خود را در این منطقه تقویت کند .در
این راستا ،تالشهای آمریکا حتی در مواردی روابط این کشور با چین را
به تنش و رقابت س��وق داده است .به عالوه اینکه ،پیشرفتهای اقتصادی
و به ویژه نظامی چین طی دهههای اخیر به حساسیت آمریکا نسبت به این
کش��ور دامن زده و این کش��ور را به سمت رویکرد مهار چین سوق داده
اس��ت .سیاست آسیایی ایاالت متحده نسبت به همسایگان چین مثل هند
و ژاپن و کره جنوبی و برگزاری رزمایشهای مش��ترک با این کشورها
نشانههای همین سیاست هستند.
در مقاب��ل ،چین نیز که هویت قدرت خ��ود را در رقابت با آمریکا
تعریف ک��رده تالش دارد با اتخاذ رویکرد موازن��ه نرم در قبال آمریکا،
جایگاه واقع��ی خود را در نظ��ام بینالملل بیابد .در همین راس��تا،ضمن
تقوی��ت توان اقتصادی و نظام��ی خود ،از رویارویی مس��تقیم با آمریکا

پرهی��ز میکند و از همین روس��ت که به رغم
تحرکات نظامی گس��ترده آمری��کا ،تمایلی به
آغاز تنش و درگیری با این کشور ندارد .با این
حال تالش دارد از طریق رفع اختالفات سنتی با
همسایگان -که نمود آن را میتوان در نشست
س��هجانبه با ژاپن و کره مش��اهده کرد -چهره
جدیدی از خ��ود در عرصه منطقهای و جهانی
به نمایش بگذارد .بدین وس��یله ،اگرچه چین با
ای��ن روش قادر نخواهد ب��ود که مانع از تحقق
اهداف کوتاهمدت آمریکا در منطقه ش��ود ،اما
میتواند هزینههای اقدامات آمریکا را افزایش
دهد و از همراهی بیش��تر کشورها با آن کشور
بکاهد یا اینکه در بلندمدت متحدان بیش��تری
را در منطق��ه برای خود پیدا کند .بدین ترتیب،
میت��وان گفت عمده رقابت در آینده متعلق به
چین و آمریکا در حوزههای اقتصادی و نظامی
خواهد بود .بر این اساس ،چین با تمرکز بر اول؛
تغییر سطح اختالفات امنیتی به سطح اختالفات
سیاس��ی با همس��ایگان .دوم؛ بهرهب��رداری از
امکانات اقتصادی ،ت�لاش میکند تهدیدهای
نظام بینالمل��ل را به فرصت تبدیل کند .از این
رو ،هرچن��د در بعد اقتصادی بع��د از برقراری
روابط چی��ن و آمری��کا در ده��ه ( 1970دهه
 )1350همکاری اقتصادی بین دو کش��ور ادامه
یافته و روز ب ه روز وابستگی متقابل آنها افزایش
پیدا میکند اما در بعد نظامی ،روابط دو کشور
گاه��ی آمی��زهای از همکاری و رقابت اس��ت
که بر کشورهای همس��ایه نیز اثر میگذارد .با
این حال ،به نظر میرس��د هردو قدرت بزرگ
به دلیل وابس��تگی متقابل اقتص��ادی تمایلی به
امنیتیکردن مس��ائل مابین و رقابت دوجانبه و
خصومتآمیز ندارند .بر همین اس��اس ،به نظر
نمیرس��د به رغم رقابت سرسختانه دو کشور
در کوتاهم��دت تغییری در ماهی��ت اتحادها و
ائتالفها در سطح منطقه اتفاق افتد.



