
 

 همقدم

رسد که دولت چین همچنان  یای سانل ن      بنظر می

هن  خود در منطقۀ جناو  رارآ آساین     آتی، سینست

در زمینه تاش  بار   کنلاری بی الر روجاد ت انر        

 لمللی در  ین منطقه و رویکرد مبلنای بار تقویات     بین

تغییر جز یر مصنوعی ر  تد وم بخ د.  ز سو  دیگر، بن 

رساد کاه    ، بنظار جمای  2017دولت در  مریکن در سنی 

هان  کناوجی در مننسابن  چاین و  مریکاان      حسنسایت 

کنهش پید  کند. هم چین و هم  ینال  ملحدۀ  مریکن، 

یی سنل ن   خیر، ساط  رانبات ر   ز  بداند  الصاند      

هان     فز یش د ده و  ز یریا   ی اند  تحاند و  فالش     

 ی اند مو زجاه در بر بار      منیلی تنزه، درصادد -سینسی

 جد.  ز  ین رو گز ر  حنضر بر آ   ست  یکدیگر برآمده

 جد ز رانبت مین  چین و دولت آیندۀ  مریکان ر    تن چ م

 منیلی جنو  ررآ آسین -در چنرچو  محیط سینسی

 مورد بحث و بررسی ار ر دهد.

 تبیین موضوع

میلیو  جفر جمدیت،  625منطقۀ جنو  ررآ آسین بن 

چ اانرمین رااریا ت اانر  باازر   مریکاان محسااو   

رااود.  ز  یاان رو، حفاان تااو ز  در  یاان منطقااه   ماای

همچنن  یی سنل ن  آیندۀ به عنو   یا فرصت و یان  

چنلش جد  بر   دسالگنه سینسات خانرجی  مریکان     

  مطرح خو هد بود. بر    ینال  ملحدۀ  مریکان، دریان  

چین جنوبی، به مثنباۀ بخ ای  ز ر هبارد کاش   یان      

راود.    اینجوس آر م محسو  می-ک ور در منطقۀ آسین

 اینجوس آر م مبلنای بار   -سینست دولت  وبنمن در آسین

    ز یری   ی ند،  سنز  ادر  بنزیگر   منطقه ملو ز 

تقویاات و گساالر  پیمنج اان   الصااند ، سینساای و  

خود در  ین منطقه  ست.   منیلی بن بنزیگر   همپیمن 

 ین رویکرد، یدنی تاش  بار    ی اند یاا مدمانر       

 منیلای، در منطقاۀ جناو  رارآ     - الصند -سینسی

رسد که روجاد   گیر  رده  ست و بنظر می آسین جیز پی

 و رد  آ  در سنل ن  آینده حلی  فز یش پید  کند.  

یی سنل ن  گذراله، ر بطاه آمریکان و چاین در     

سینسات خانرجی و ت انر    لا      هنیی منجناد   زمینه

هن  ز دیاد   آلود بوده  ست. سه بُدد سینست چینی تنش

هن د ر    همیات ویا ه هسالندو  وی تاش       آمریکنیی

بر   گسالر  د مناه جفاور در منطقاه دریان  چاین       

هان    جنوبی؛ دوم کنلری بر کره رمنلی؛ و سوم بدهی
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دولت بانر    وبنمان یای     سنگین آمریکن به  ین ک ور.

ن  گذرله  ز یری  تش  بر   گسالر  رو باط   سنل 

باان ک ااورهن   یاان منطقااه  ز جملااه برمااه، ویلناانم،  

فیلیپین و برار ر  پیمنج ن   سالر ت یا بان برخای  ز    

د د  به یا جظم  ک ورهن جظیر  جدوجز  درصدد رکل 

 منیلی جدید برآمد. جظم جدیاد، مبلنای بار منانف  و     

  در هان  م الر    هد   م الر ، توساده همکانر    

هان   الصاند ، سینسای و  منیلای، کماا باه        زمینه

جمدی در بر بار   توسده ک ورهن  هد  و مقنبله دسله

. بخ ی  ز  هد   1هن  م لر  در منطقه  ست چنلش

 ین جظم جدید رنمل؛ تغییر رفلنر و یان م انر چاین  ز    

سنز  آ  در حوزۀ پیر ماوجی، کنلاری بار     درگیرری  ی

بنز ر ت نر  و  الصند جوظ ور منطقه و تقویت موادیت 

 مریکن در حمال و جقال دریانیین جناو  رارآ آساین       

 بنرد.   می

جگنهی باه مو ضا  جنمزدهان   جلخنبان  رینسات      

دهد کاه   جیز ج ن  می 2016جم ور   مریکن در سنی 

نطقاه جناو  رارآ    هن جسبت باه مسانفل م   حسنسیت

تر   آسین و  لبله رفلنرهن  چین، به رکل بسینر جد 

مطااارح هسااالند. دوجنلاااد تر مااا  جااانمزد حاااز    

 خو ه ضمن تنکید بر ضرور   ی ند تغییار در  جم ور 

 ز  همیت تش  بر    مننسبن  ت نر  آمریکن و چین،

 کناد.  صاحبت مای  « ت نر  آز د  عندالجاه » ی ند یا 

وجنلد تر م  در ر بطه بن چاین  هن   عشم ردۀ د  ولویت

  جدو  ینگوجه مدرفی رده
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Available at: https:// www. cnas. org/ publications/ 

reports/sustaining-the-rebalance-in-southeast-asia-

challenges- and- opportunities- facing- the- next- 

administration. 

  هان    مذ کره بن چین به منظور تغییر سینسات

 کنلری ایمت  رز  

 هاان   گااذ ر  حفنظاات  ز خشایاات و ساارمنیه

هن بر   پنیبناد     مریکنیی  ز یری  و د ر کرد  چینی

و حمنیاات  ز ااانجو  منلکیاات فکاار  و توااا   اااد م  

ن که رارکل ن   مریکانیی ر    جنعندالجه و  یرانجوجی چی

ماای کننااد تاان باار   ورود بااه باانز ر چااین،   م بااور 

هن   جحصنر  خود ر  بان رابان  چینای باه      تکنولوژ 

  رلر   بگذ رجد

   حمنیاات  ز کاانر و تولیااد در  مریکاان  ز یریاا

تغییااار  سااالنجد ردهن  کااانر  و زیسااات محیطااای 

  جگنر جه در بر بر ورود کنالهن  چینی س ل

 هان   مریکانیی    ن  بر رارکت کنهش جرخ منلی

 بر   حمنیت  ز آج ن در بر بر رابن  چینی

         کنهش بادهی و کسار  بودجاه دولات بار

هن  منلی چین و تقویت حضاور   ممنجدت  ز بنج خو هی

جظنمی آمریکن در درین  چین رارای و جناوبی بار      

 .2هن تضدی  منجر جویی چینی

صاور  پیاروز  در   در و   عشم کرده  ست کاه  

 جلخنبن ، حضور جظنمی آمریکن در درین  چین جنوبی 

ر   فز یش د ده و آ  ک ور ر  م باور باه بانزجگر  در    

 کند.   ار رد دهن   الصند  بن آمریکن می

در سویی دیگر، هایشر  کلینلاو  جانمزد حاز      

چاین یکای  ز   دموکر   اار ر د رد کاه مدلقاد  سات     

ینست خانرجی  مریکان   بر جگیزترین موضوعن  س چنلش

رود. کلینلو  همنجند بنر    وبنمن ضامن   محسو  می

 ایانجوس آر م،   -تنکید بر  ولویت ر هبرد  منطقه آسین

یلبی چین در  یان   بر لزوم مقنبله جد  بن روجد توسده

                                                           
2. https:// www. Donaldjtrump. Com/ Policies/” 

Reforming The U.S.-China Trade Relationship to 

Make America Great Again”,2016. 

https://www.cnas.org/people/patrick-m-cronin
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رساد کاه     یان رو بنظار مای   .  ز 3کناد  حوزه تنکید می

ر  بلو   م خصۀ بنرز رویکارد  « تدنمل در عینن تقنبل»

دولل ن  چین و  ینال  ملحدۀ  مریکن یی سنل ن  آتی 

در اباانی یکاادیگر مدرفاای جمااود. بااه مدناانیی دیگاار،  

مننساابن  آیناادۀ میاان   مریکاان و چااین در  رتباان     

تنگنتنگی بن جوعن همکنر  و رانبت دو ک ور در منطقۀ 

 .4ن  چین جنوبی ار ر خو هد د رتدری

   در  تدنرضاان  میاان  باانزیگر   درو  منطقااه  

جنو  ررآ آسین  ز یا سو، و رانبت میان  بانزیگر     

    ز سااو  دیگاار، موجاا  پیچیاادگی     فر منطقااه

 جد ز آینده رو بط چین و  مریکان در  یان منطقاه     چ م

هانیی در   مریکان  ز    رده  ست. در حنی حنضر، بخاش 

نلنگو ، چاین ر  بایش  ز آجکاه یاا راریا      جمله  پ

ت نر  ین همکنر تلقای کنناد، باه عناو   یاا رایا        

کنند.  گرچه همکنر  بن چین بار   جظام و    تدری  می

 راود،     و ج نجی، ضرور  محسو  می  منیت منطقه

هاان  اااد من    باان  یاان  وجااود،  ز منظاار  مریکاانیی   

یان  یلبنجۀ چین، دو چنلش جد  ر  در ر بطه بن   ادر 

جمنیدو جخست  ینکاه؛ چاین  ز یریا      ک ور  ی ند می

   خاود، جظام و    تش  بار   گسالر  جفاور منطقاه    

   در درین  چین جناوبی ر  بان ت دیاد       منیت منطقه

سانز  رالنبن     کند. دوم؛ جوسانز  و مادر    مو جه می

تو جد تو   جظانمی  مریکان در منطقاه ر  باه       رتش، می

وگنجه در درین  چاین  هن  د چنلش بک نجد.  ین چنلش

جنوبی، جنری  ز عدم تقنر  منانف  و در  ملقنبال دو   

بنراد.  ز   ک ور جسبت به یکدیگر در  یان منطقاه مای   

                                                           
3. https://www.hillaryclinton.com/issues/2016. 

4. Marcel Angliviel de la Beaumelle, and Dr. Patrick 

M. Cronin,” How the Next US President Should 

Handle the South China Sea”,2016, Available at: 

https://www.cnas.org/publications/blog/how-the-
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منظر چین، کنلری بر درین  چین جناوبی باه عناو      

هسله  صلی و حینتین  منیت ملی ین خانرجن جزدیاا،  ز   

 همیت بسز یی برخورد ر  ست.  در همین حنی، بار    

ملحده کنلری بر  یان منطقاه باه عناو    باز ر       ینال  

کلید  بر   پی برد و تحق   هد   کش   ین ک اور  

 ایانجوس آر م حانیز  همیات     -بر   کل منطقۀ آساین  

هن بر   مقنبلاه بان    بنرد.  ز  ین رو،  مریکنیی فر و جی می

 ین روجاد و تقویات موادیات خاود و همپیمنجنج ان ،      

همکنر  بن بانزیگر    درصدد  ی ند، تقویت و گسلر  

همسو در  بدند مخلل  سینسای، جظانمی،  الصاند  و    

  جد.   منیلی برآمده

 گیری نتیجه

 اینجوس آر م  ز یا ساو  -رد  پوینیی در منطقه آسین

و جیز رانبت و عادم تقانر  منانف  بانزیگر    ز ساو       

 منیلای  -دیگر، موجا  پیچیادگی روجادهن  سینسای    

ر  یان مبنان، ر هبارد    آینده در  ین حوزه رده  ست. با 

 ینال  ملحده در جنو  ررآ آسین که خود بخ ای  ز  

 ایانجوس آر م  -ر هبرد کش   ین ک ور در منطقه آسین

 ست، مبلنی بر تش  بار   براار ر  تدنمال ماو ر و     

بنرااد.     ماای منطقااه چنااد بدااد  باان باانزیگر   درو 

 اد منتی مبنی بار ج ان  د د  تد اد  مریکان در بر بار      

   در بر بر روجد گسلر  جفاور   لحد   منطقه منیت م

گیر  چین و تقویت حضاور جظانمی و  جدقاند     و ادر 

  ،  سانس   پیمنج ن   منیلی بن ملحاد   دور  منطقاه  

هان،   دهند.  ز منظر  مریکانیی   ین ر هبرد ر  ت کیل می

هرچند که  ین پیمنج ن   منیلی جدیاد ممکان  سات    

تو جناد موجا     یموج  تغییر رفلنر چین ج وجد،  من م

برار ر  تو ز  او  و تقویت موادیت  مریکن در منطقاه  

 روجد. 

https://www.cnas.org/people/patrick-m-cronin
https://www.cnas.org/people/patrick-m-cronin
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 ز سو  دیگر، و رنگلن ممکن  ست در آینده در 

گیار     رتبن  بن چین  ز  بز رهن   الصاند  جیاز ب اره   

جمنیاااد. جلاااوگیر   ز  جلقااانی تکنولاااوژ  و  ی اااند 

محاادودیت در بر باار ورود کنالهاان  چیناای بااه باانز ر  

تو جد بخ ی  ز  یان ف انرهن بنراد. چناین       مریکن، می

تو جد به مدنن  کنربست تو مان    هنیی در و ا  می  اد م

هان   الصاند  باه      هارم دیپلمنسی سخت باه همار ه   

منظور تغییر رفلنر و ین در بلند ماد ، م انر چاین در    

هان  پیر ماوجی تلقای راود. باه عبانر  دیگار،         حوزه

بن چاین، درصادد     حلمنال دولت آیندۀ  مریکن در ر بطه

گیر  همزمن   ز  بز رهن  ادر  سخت و جرم  ین  ب ره

یانبی چاین بار خو هاد      ک ور بر   کنلری روجد ادر 

 آمد. 

هان    هن   مریکنیی، ظرفیت  ز منظر  سلر ت یست

جنو  رارآ آساین و روجاد تحاوال  در  یان منطقاه       

    ست که عدم برخاورد ر   ز یاا  سالر ت       بگوجه

 یان ک اور ر  یای سانل ن  آتای بان        تو جاد  جنم ، می

هن  سینسی،  الصند  و حلای  منیلای جاد      چنلش

رساد دولات آینادۀ     مو جه سنزد.  ز  یان رو بنظار مای   

هن و پینم ان     مریکن بشفنصله در جخسلین  اد م، ج نجه

م خصی مبنی بر  د ماه سینسات تمرکاز بار منطقاۀ      

 اینجوس آر م بطاور عانم و جناو  رارآ آساین       -آسین

   ر خنص، بر   ک ورهن   ین منطقه  رسنی جمنید.بطو


