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 همقدم

آمریکاای  های  با سیاست "بینی ناپذیری پیش "پیوند 

تلی از تصااویر   "و تالش این کشور برای تولید  جدید

های امروزین سیاسات باین    یکی از واقعیت "شکسته 

همین راستا نیز آمریکا تالش دارد تاا   الملل است و در

ناپذیری  بینی به تولید و بازتولید تصاویر مقوم این پیش

تاوا  در   ایان ممار را مای    .به طرق مختلا  براردازد  

ه موشاکی باه   جدیدترین اقدام این کشور یعنای مملا  

جزیره کره  به شبه سوریه و اعزام ناو هواپیمابر وینسو 

ناپاذیری   بینای  یشدر مقیقت، چنین پا  مشاهده کرد.

هاای راهباردی آمریکاا در     مندیزترین نیا یکی از ممر

الملال   دورا  انتقال در نظر و قدرت در سیاسات باین  

تواند دو تاثیر استراتژیک نیز در این زمیناه   است و می

تواند باه   در پی داشته باشد. اولین تاثیر این مسئله می

قدرت در های  باز تنظیر رابطه این کشور با سایر قطب

عرصااه سیاساات بااین الملاال مربااوع شااده و ساارعت 

هاای   ساخت فضاهای ژئوپلتیکی جدید توسا  قادرت  

های نرمالی مانند روسیه  نوظموری مانند چین و قدرت

را تااا ماادود زیااادی کنااد نمایااد. دومااین اثاار ایاان   

تواند به نوع ادراک متحادین   ناپذیری نیز می بینی پیش

کامال ایان   مایات  سنتی آمریکا از ممایت یاا عادم م  

 المللای  در محای  سایال باین   از این باازیررا    کشور

باشد. در هر مال باید گفت که چنین رفتاری از سوی 

آمریکا باعث آ  شده است تا رویکردهای مختلفای در  

ارتباع با آینده جمت مرکات و اساتراتژی آمریکاا در    

مناطق مختلا  و اساساا اینکاه آیاا امریکاا در دورا       

استراتژی منسجر برای کنش برخاوردار  ترامپ از یک 

است یا خیر در محافل علمی و تحلیلی مختل  ایجااد  

 و تقویت شود.

شاید بتوا  گفت که منطقه شرق آسایا در زماره   

بندی و  اولین مناطقی است که با گذشت زما ، مفصل

هاای آمریکاا در    های اصلی و اساسی سیاست چارچوب

ت دیرار منااطق از   دورا  دونالد ترامپ، در آ  به نسب

شود. در اداماه   وضوح و شفافیت بیشتری برخوردار می

تالش داریر تا برخی از خطوع اساسی قابل شناساایی  

استراتژی آمریکا در منطقه شرق آسیا را کاه باه نظار    

نیز پایدار خواهاد باود را    2017رسد تا پایا  سال  می

 شناسایی و بیا  نماییر.
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 دگی بومیآمریکا و ترمیم الگوی بازدارن

مسئله بسیار ممر دیرری که می تواند در زماره علال   

در منطقه ممر تالش آمریکا برای مضور و نفوذ بیشتر 

توا  به نااتوانی   ق آسیا و آسیا پاسفیک باشد را میشر

وشکساات الروهااای بازدارناادگی بااومی و منطقااه ای  

هاای اقتصاادی و    افازایش توانمنادی   مربوع دانسات. 

ر یک دهه اخیار عاالوه بار    نظامی چین به خصوص د

هااای اسااتراتژیک بااازیررا   اینکااه میاازا  نیازمناادی

ای به چین را افزایش داده است کاه در برخای    منطقه

گیری هاای متحادین آمریکاا باه      اوقات با تغییر جمت

سمت چین نیز همراه بوده است، همچنین باعث شده 

است تا لنررگاه های سنتی آمریکا برای ممار چین در 

یعنی ژاپن و کاره جناوبی از تاوا   زم بارای     منطقه 

ممار این کشور برخوردار نباشند. تاجاییکه باه جارات   

 "تاواز  قادرت    "جمات سیساتر   توا  گفت کاه   می

هرچند  منطقه ای به نفع چین در مال چرخش است.

کاه در دورا    "سایا  چرخش به سامت آ  "استراتژی 

باااراک اوبامااا ساااخته و پرداختااه شااده بااود باارای    

و رسید  چین باه بلاو    ای  لوگیری از چنین مسئلهج

 کن به نظر می رسد که این استراتژیبود لیژئوپلتیک 

نتوانسته است تاکنو  ظرفیت راهباردی خاصای را در   

قارار  به خصوص به لحاا  مماار چاین    اختیار آمریکا 

دهد. از اینرو دونالد ترامپ تالش داشته است تاا ایان   

 یت بیشتری دنبال نماید.استراتژی را با قاطعیت و جد

منطقه شرق آسیا، تنما منطقه در سیاست بین الملال  

است کاه اساتعداد ظماور قادرت هژماو  را در ماال       

ماضر در خود دارد و طبیعی است کاه آمریکاا تاالش    

خواهد نمود تا با کمک گرفتن از متحدین منطقاه ای  

جناوبی و افازایش تاوا     خود به خصوص ژاپن و کاره  

به صورت ترکیبی این استعداد را کاهش  این بازیررا ،

، 2017تقریباا درچماار ماهاه گذشاته از سااال     دهاد.  

منطقااه شاارق آساایا بیشااترین اناارژی را از سیاساات  

خارجی و امنیتی آمریکاا گرفتاه اسات و ایان کشاور      

بخش زیاادی از تمرکاز اساتراتژیک خاود را بار ایان       

منطقه و به خصوص دو کشور کره جنوبی و ژاپن قرار 

این کشور تاکنو  دوبار از واژه ممایت صد  است. داده

درصدی استفاده کرده است و آ  دو بار هر نسبت باه  

مفظ تعمدات خود نسبت باه دو کشاور ژاپان و کاره     

جنوبی در برابر کره شمالی باوده اسات. ایان مسائله     

دهد که امیاء و بازیاابی الراوی بازدارنادگی     نشا  می

"ای  سااه جانبااه منطقااه "
یکاای از رئااوا اساساای   1

هااای آمریکااا در منطقااه شاارق آساایا اساات.  سیاساات

ها تالش دارند تا در کنار سه ضالعی سااخته    آمریکایی

شده در منطقه شرق آسیا برای ممار چاین همچناین   

باه آراماای هنااد را نیااز بااه ایاان ملقااه وارد نماینااد و  

های ممار و مدیریت رفتارهای امتماالی گریاز    ظرفیت

 افزایش دهند. از مرکز چین را

کاهش استعداد هژموونی یوید در   آمریکا و 

 منطقه

تاوا  گفات کاه یکای از      با توجه به آنچه بیا  شد می

اهداف جدی سیاست های امریکا به خصاوص در دوره  

تواند تاالش فاوری    ریاست جمموری دونالد ترامپ می

باارای جلااوگیری از تساال  چااین در منطقااه آساایا   

کارد    ی و متوقا  فیک و در هما  مال جلاوگیر پاس

توا  مانور این کشور در دیرر مناطق باشاد. باه بیاا     

دیرر باید گفت کاه منطقاه آسایا پاسافیک در ماال      

ماضر بسیار بیش از مناطق دیرر مستعد ظمور قدرت 

ها به مادیریت   هژمو  است و در صورتی که آمریکایی

معاد ت این منطقه ورود ننمایند، گریز چاین از نظار   

                                                           

ای، ائاتالف آمریکاا،    جانبه گرایی منطقهمنظور از الروی سه . 1

 ژاپن و کره جنوبی است.
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مساتقر و امریکاا محاور بسایار قریاب       و الروی سنتی

نمایاد. شااید باه هماین دلیال باشاد کاه         الوقوع مای 

گرا به خصوص میرشایمر و والت هر در  متفکرین واقع

نمایند که مضاور   های خود به آمریکا توصیه می نوشته

و نفوذ بیشتری در منطقه شرق آسیا داشته باشد و در 

کااه بااه  Onshore Balancingایاان رابطااه از اصااطالح 

استفاده  ،معنای مضور در صحنه برای ممار چین است

به همین دلیل به نظر می رسد که تمرکاز   می نمایند.

سیاست ها و استراتژی های آمریکا و افزایش قاطعیت 

دونالد ترامپ در نوع نرااه باه ایان منطقاه باا چناین       

ادراکی در مال صورت گرفتن باشد. البته این نکتاه را  

که اگرچه به نظر می رسد چین هناوز  باید بیا  نمود 

د به موزه رقابت استراتژیک با آمریکا نیست وآماده ور

رود  لیکن واقعیت آ  است که هرچه زما  به جلو مای 

نزدیکتر می شود. نقطه گریزی  "نقطه گریز  "چین به

که مطمنا آثار آ  به منطقاه آسایا پاسافیک منحصار     

نخواهد بود و دیرر منااطق و همچناین رفتاار قادرت     

های بزرگ و منطقه ای دیرر را نیز بسیار تحت تااثیر  

 قرار خواهد داد.

آمریکا و بازتعریف روابط با بازیگران کویک 

 ای منطقه

سایا در  ر شارق آ ند سیاست هاای امنیتای چاین د   س

منتشر شد و این کشور تالش نمود  2017ژانویه سال 

تا در آ  سند خطوع قرمز خود و همچنین ناوع نرااه   

. چین اگرچه تالش دارد تا به منطقه را مشخص نماید

هاای   به مفظ و تداوم الروهای مثبت ارتباطی با قدرت

کشاورهای کوچاک    به بزرگ منطقه تداوم دهد لیکن

هاا و   گیاری  در جمتدهد که باید  می ای هشدار منطقه

باه   ای خود دقت بیشاتری نمایناد.   های منطقه انتخاب

تاوا  گفات کاه چناین لحان هشادار        بیا  دیرر مای 

تواند از این مسائله مکایات    ای از طرف چین می گونه

داشته باشاد کاه ایان کشاور خاود را واجاد ظرفیات        

گیاری باازیررا  کوچاک     اثرگذاری بیشاتر بار جمات   

ساا نماوده و از ایان رو تاالش دارد تاا در     منطقه ام

نوع و ماهیات روابا  ایان باازیررا  باه خصاوص در       

ها و تمایال آناا  باه گساترش روابا  باا        گیری جمت

رساد کاه چاین     آمریکا دستکاری نماید. باه نظار مای   

تقریبا در یک دهه اخیر و به خصوص باا باروز بحارا     

هش مالی و اقتصادی در آمریکا و غرب و در نتیجه کاا 

تمرکز آمریکا بر منطقه و ممایت نزدیاک از متحادین   

ای خود، توانسته اسات تاا مادودی در نرارش      منطقه

این کشورها به تداوم اتحاد با آمریکا خلل ایجاد نماید. 

یااابی چااین و برخاای تغییاار جماات  نرراناای از قاادرت

بازیررا  کوچک منطقه شارق و جناوب شارق آسایا،     

بر آ  داشاته اسات تاا     آمریکا و دولت دونالد ترامپ را

مجددا به امیای رواب  خود با این باازیررا  و تاالش   

برای تقویت ائتالفات سنتی خود در منطقاه برردازناد.   

یابی چین صرفا باه   باید تاکید کرد که نررانی از قدرت

شاود بلکاه ایان نررانای در      ها مرباوع نمای   آمریکایی

 ای هر به نوعی قابل مشااهده  بازیررا  کوچک منطقه

است. کشورهای کوچک منطقاه جناوب شارق آسایا     

تمایل دارند تا از اساتقالل اساتراتژیک خاود در برابار     

یابی چین دفاع نمایناد اماا ایان کشاورها فاقاد       قدرت

توانمندی های دفاعی و نظامی  زم برای تحقاق ایان   

ممر هستند. از اینارو طبیعای اسات کاه تمایال ایان       

ظرفیات ایان    کشورها به سامت آمریکاا و اساتفاده از   

کشور برای مدیریت فرایند قدرت یابی چاین افازایش   

یابد. البته این نکته را هر باید بیا  نماود کاه اماروزه    

این کشورها با نوعی عدم قطعیت در نراه و مرکت باه  

سمت آمریکا و میزا  پشتیبانی این کشور از خود نیاز  

مواجمند. امری کاه باعاث شاده اسات تاا کشاورهای       
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ی ه سمت خرید تسلیحات بیشاتر بارا  کوچک منطقه ب

خاود مرکات نمایناد. رشاد      مفظ اقتدار و اساتقالل  

درصدی واردات تسلیحات ویتنام و تغییار رتباه    202

در واردات تسلیحات  10به رتبه  29این کشور از رتبه 

درصاادی واردات تساالیحات   426و همچنااین رشااد  

در نتیجه همین ادراک تمدیاد    فیلیرین را شاید بتوا 

یابی چین و همچنین برجسته ساازی   نتیجه قدرت در

 تمدید این کشور توس  آمریکا در منطقه دانست. 

 گیری نتیجه

مرکت و تالش چین برای کسب دستاوردهای بیشاتر  

به خصوص در منطقه شرق آسیا باعث آ  شده اسات  

تا امساا تمدید هر در ایا ت متحاده آمریکاا و هار    

ن کشاور بیشاتر از   ای ایا  در برخی از متحدین منطقاه 

گذشته شود. این مرکت و تالش چین پس از بحارا   

مالی و اقتصادی در غرب و آمریکا از شادت بیشاتری   

برخوردار شد تا جاییکه برخی از تحلیل گارا  از ورود  

سیاست خارجی چین باه یاک مرملاه جدیاد ساخن      

توا  بر آ  انتقاال از    جدیدی که می مرملهگویند.  می

دنا    "مرکت با چرا  خاموش" سیاست و استراتژی

تالش بارای کساب    "رفتار و استراتژی"  به شیائوپن

بایاد گفات کاه ماریر و      اگرچاه   نام نماد. "دستاورد 

ول دفااعی و  دامنه این استراتژی بیشتر بار چیادما  ا  

نطقااه آساایا پاساافیک امنیتاای چااین بااه خصااوص م

رسد که چینی ها چکن به نظر میمتمرکز بوده است لی

عالقه به گسترش مریر و دامنه این اساتراتژی در  بی 

دیرر مناطق به خصوص محای  هاای امنیتای غربای     

های چمار مااه اخیار دونالاد     سیاست خود نیز نیستند.

ترامپ و تمرکاز دساتراه تصامیر ساازی آمریکاا بار       

دهاد کاه ایان کشاور      معاد ت شرق آسیا، نشا  مای 

نطقه باه  تمایلی به واگذاری آسا  تعیین قواعد بازی م

چین ندارند و تالش دارند تاا باه طارق مختلا  ایان      

برونررایی و  تالش چاین بارای کساب دساتاوردهای     

 بیشتر را ممار و مدیریت نمایند.


