
 

 همقدم

مریکا و کره جنوبی برای استقرار سااماه  دا    تالش آ

در کره جنوبی عالوه بر اینک  باعث ایجاد  1موشکی تاد

هگراهی و ته ی  برای چین ش ه است همچنین امکاا   

 گسترش مسابق  تسلیحاتی در میا  کشاورهای شار   

ایان   آسایا را هیاا ااااایا داده اسات       و شمال شر 

جناوبی   بنا بر اظهارت مقامات داااعی کاره   ساماه  ک 

ر مساتقر  در ایان کشاو   2017قرار است تا پایا  سال 

شود و در حال حادر دو کشور آمریکا و کاره جناوبی   

تواه  تاثیرات  می ،باشن  در حال جاگاینی برای آ  می

بساایی بر معاادتت امنیتای منهقا  داشات ، تحکای       

روابط استراتژیک چین و کره شمالی را در پی داشات   

ای  های بالستیک و هسات   توسع  و گسترش موشکو 

وزرای دااا  دو   اه داشت  باشا    کره شمالی را ب  همر

اها  کا  ایان     مریکا و کره جنوبی بیاا  داشات   ر آکشو

ومتری هااار کیلا   4باا تاوا  پوشاا راداری     سیست 

تواها  امنیات کشاور و مارده کاره       عالوه بر اینک  مای 

تواها  اقا امات و    جنوبی را تامین همای  همچنین مای 

                                                           
1. Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) 

تنگاا  تااایوا  و دریااای چااین هااای چااین در  اعالیاات

دقیقااا یکاای از  جنااوبی را  ر اا  و رهگیااری همایاا   

های اساسی چاین از اساتقرار ایان سااماه  با        هگراهی

همااین تااوا  پوشااا راداری گسااترده ایاان ساااماه   

گردد  مقامات سیاسای و همچناین کارشناساا      برمی

هظامی چین معتق ه  ک  سیست  دااا  دا  موشاکی    

یتای و  تاد بسیار بارگتر و گسترده تار از هیازهاای امن  

چناین   ،هاا  دااعی کره جنوبی اسات  از منظار چینای   

ای باا تاوا  راداری بسایار پیشارات ،  اراا در       ساماه 

راستای کنترل ته ی ات موشکی کره شمالی هیسات و  

های دیگری ب  خصاو  مهاار و ر ا      تواه  اهگیاه می

ها و اق امات چین را هیاا ها گ گراتا  باشا        اعالیت

ق ها  کا  سیسات  دااا      کارشناسا  دااعی چین معت

کره جنوبی از تواهاایی تزه   PAC-3موشکی پاتریوت 

برای برخورد و مقابل  با ته ی ات موشکی کره شامالی  

برخوردار است و هیازی ب  سااماه  دااا  موشاکی تااد     

 ه ارد 

 گاااارشهااای رساامی چااین و همچنااین  بیاهیاا 

هادیکای   مریکاا در آحضاور   ،چین 2015دااعی سال 

ایجاد بی ثبااتی  ترین عوامل  ز جمل  مه این کشور را ا
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 هااای آساای دغ غاا  و  تولیاا  ندر منهقاا  و همچناای

هگاه تحلیلگرا  و هظامیاا   داه    امنیتی برای چین می

راساتا   هماین ارتا خلق چین ه  تا ح ود زیادی در 

در گاارشای کا  یکای از اهارال     ب  عنوا  مثال است  

ت  ههامی ارتاا خلاق هوشا    مجل های ارتا خلق در 

بیااا  میاا ارد کاا  امریکااا وارد زهجیااره اول و دوه     

جاایار ماورد حاکمیات    های امنیتی چین یعنای   حلق 

و با  منظاور توساع  ه او  و      شا ه اسات   این کشاور 

را با    کره جنوبی و ااپان  تاثیرگذاری خود در منهق ،

را ها   ای شمالی و ایلیپین و اساترالیا  ه گالنگرعنوا  

لذا    قلم اد کرده استخود لنگرهای جنوبی ب  عنوا  

هاا هرگوها  هادیکای و مجااورت      از هقه  هظار چینای  

هااای اااوری امنیتاای ایاان کشااور،  آمریکااا در محاایط

ته یاا ی جاا ی باارای امنیاات ملاای چااین محسااو  

چینی ها معتق ه  ک  امریکا تالش دارد تا با    شود  می

محا ااره هظااامی ایاان کشااور و همچنااین  دو طریااق 

ختار سیاسی و اجتمااعی  تالش برای تحول هره در سا

و هظار  در تحقیق   ب  دعیف کرد  چین بپردازدچین 

گاار و کارشاانا   تحلیاال 300ساانجی کاا  در میااا  

هسابت با  اساتراتژی     2012داهشگاهی چین در سال 

 80لغ بار  تواز  سازی مج د اوباما اهجاه ش ه باود باا  

ار بارای  شاک آ  را ته یا ی  آدر   از این کارشناسا  

  در هار حاال با  هظار     اه  یا  کردهامنیت ملی چین ب

رس  ک  تاالش بارای اساتقرار سااماه  دااا  دا         می

موشااکی تاااد در مقهاای کنااوهی باا  عنااوا  یکاای از   

های آمریکاا بارای محا اره هظاامی چاین و       مکاهیس 

هاای ایان کشاور در     کنترل بهتار اقا امات و اعالیات   

ب  بیاا  دیگار با      تایوا  و دریای چین جنوبی باش   

کنترل و حضور در » رس  ک  امریکا استراتژی  هظر می

 Offshoreبرای مهار چاین را بار اساتراتژی    «  حن  

Balancing   یا کنترل از راه دور ترجیح داده است  این

مهل  در مقال  مشاترکی کا  دو تان از هویسان گا      

گرای آمریکایی یعنای جاا  میرشاایمر و اسات ن      واقی

والت در هشاری  ااارین ااارز در مااه گذشات  منتشار       

کردهاا  هیااا مااورد تاکیاا  قاارار گراتاا  اساات  اگرچاا  

را ب   Offshore Balancingمیرشایمر و والت استراتژی 

در مقهای  بارای آمریکاا   عنوا  یک استراتژی کاراما   

ای  تت منهقا  م یریت تحوتت و معاد ب  منظوراعلی 

هماینا  اماا تنهاا در ماورد      و بین المللی پیشنهاد مای 

چین استثناء قائل ش ه و تاکی  داره  ک  امریکا بارای  

بایست کنتارل و حضاور بیشاتری در     کنترل چین می

ای در شار  آسایا و     حن  و معادتت امنیتی منهقا  

آسیا پاس یک داشت  باش   در راستای همین م روض، 

کمیت  تسلیحات سنای آمریکا هیا در رئیس مک کین 

بار   2016اوئان   5در  مالقات با رئیس جمهور تاایوا  

های این کشور از تایوا  تاکی  همود و  گسترش حمایت

بیا  داشت ک  این کشور می بایسات ساه  و میااا     

در ا  از تولیا  هاخاال      3بودج  دااعی خود را با   

بار   یهاای بیشاتر   گاذاری  و سارمای   دادهملی اااایا 

   اوباماا هباا در   های دااعی خود اهجااه دها   تواهمن ی

آکادمی هیروی هوایی آمریکا در کلرادو از کنگاره ایان   

کشور خواست تا قواهین دریایی سازما  ملال را بارای   

آارینی این کشاور در دریاای چاین     اااایا توا  هقا

در هر حال واقعیت آ  است ک  جنوبی تصوی  همای   

و شامال شار  آسایا یکای از     تحوتت منهقا  شار    

ت متح ه اسات و  های ج ی تمرکا و توج  ایات کاهو 

های امنیتی موجود در منهقا    چگوهگی م یریت سازه

دهی ب  محاسبات آین ه ق رت  تواه  چگوهگی شکل می

امنیتی همود  ته ی  را ساما  بخش   بای  داهست ک  

چین در منهق  شر  آسایا و با  خصاو  در دریاای     

ساسای  ارهاای ا یکی از دستور کجنوبی چین شرقی و 

گرا  آمریکایی بارای   تصمی  سازا  و همچنین تحلیل
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تقویت روابط متح ین منهق  ای خود در شر  اسیا و 

همچنین تامین بسترهای حضور گساترده تار در ایان    

جهت شکل دهای بهتار با  معمااری امنیتای       منهق  

آینااا ه در منهقااا  اسااات  هتاااای  تحقیقاااات و     

های مختلف هشا  می ه  ک  آمریکا در این  هظرسنجی

مسیر هیا تا ح ود زیادی مواق ش ه است  با  عناوا    

مثال در هظرسنجی ک  موسس  پیو در ارتباط با میاا  

تر  از گسترش گرایی چاین اهجااه داده اسات مای     

توا  ب  خوبی این مسئل  را مشاه ه همود  هتاای  ایان   

در ا  از   86مای دها  کا  تقریباا      سنجی هشا  هظر

در ا  از جامعا  آمااری     83هموه  ایلیپینای،   جامع 

 78در اا  از جامعاا  آماااری ااپناای و   83ویتنااامی، 

گرایای   در   از جامع  آماری کره جناوبی ، گساترش  

چین را ب  عنوا  یک ته ی  ج ی برای امنیات خاود   

 بیا  داشت  اه  

 
با  چاین در   هایی هسابت   در واقی وجود چنین هگرش

های  ک  بخا زیادی از آ  در هتیج  تالش اسیشر  آ

آمریکا برای امنیتی کرد  ته ی  این کشور در منهق  

تواها  با  حضاور و گساترش       ورت گرات  است مای 

بیشتر آمریکا در معادتت منهق  ب  طار  مختلاف از   

جمل  استقرار ساماه  تاد در کاره جناوبی مشاروعیت    

تواها    قرار ایان سااماه  مای   بخش   از منظر چین اسات 

خسارت ج ی ب  مناای امنیتی استراتژیک چاین وارد  

  آورده و تواز  امنیتی در منهق  را دچار چالا همایا  

تواه  تاواز  ائاوپلیتیکی    اجرایی ش   این سیست  می

در جایره کره و شامال شار  آسایا را  دچاار ت ییار      

هموده و همچنین باعث شود تا کره شمالی با  سامت   

وسااع  بیشااتر موشااک هااای بالسااتیک و تساالیحات ت

ای خود ب  خصو  برای ه گ قرار داد  منبای   هست 

در اساسی ته ی  یعنی ایاتت متح ه حرکات همایا      

مجمو  بای  گ ات کا  اساتقرار ایان سااماه  در کاره       

گارا  هویا  بخاا یاک      جنوبی از منظر برخی تحلیل

  جنگ سرد ج ی  خواه  بود ک  در آ ، چین، روسای 

و کره شمالی در یک طارگ و آمریکاا، کاره جناوبی و     

ای آمریکاا در   ااپن و همچنین دیگر متحا ا  منهقا   

استقرار ایان سااماه  و تشا ی     سوی دیگر قرار داره   

تواه  این هتیج  را  ها  امنیتی در شر  آسیا می رقابت

گ تگوهاای اساتراتژیک و   ه  در بر داشت  باشا  کا    

  هشاتمین دور خاود را در   اقتصادی چین و آمریکا ک

تااوا  ماا یریت ،ماااه گذشاات  پشاات ساار گذاشاات   

هاای   های استراتژیک و همچنین ساوء برداشات   رقابت

بط متقابل چین و آمریکاا را ها ارد و   ایجاد ش ه در روا

های اساسی هاشی از  تواه  سوء برداشت این مسئل  همی

جابجایی در سلسل  مرات  قا رت میاا  دو باازیگر را    

 ای  ا الح هم


