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چكيده
شکست ژاپن در جنگ جهاني دوم و از دست دادن قواي نظامي و ممنوعيت کنشگري مستقالنه نظامي پس
از اين دوران اين کشـور را از نظر امنيتي به يک دولت وابسـته و منفعل تبديل کرد .اگر چه در سـالهاي پس از
جنگ جهاني دوم چتر امنيتي آمريکا توان ست ژاپن را از بحرانهاي جنگ سرد و پسازآن حفظ کند اما اح ساس
عدم امنيت وجودي در سالهاي اخير باعث ايجاد پوياييهاي قابلتوجهي در راهبردهاي کالن اين ک شور شده
ا ست و ما شاهد آن ه ستيم که ژاپن به عنوان يک قدرت متو سط1به سمت از ميان بردا شتن موانع کن شگري
فعاالنه در سياست بينالملل و افزايا توانمنديهاي نظامي حرکت کرده است .اين احساس عدم امنيت ناشي از
دگرگوني در محيط امنيتي شرق آ سيا بوده که باعث تغيير در ادراکات سيا ستگذاران امنيتي ژاپن شده و اين
کشور را در مسير پاسخگويي به اين تهديدها و چالاها قرار داده است .سؤالي که در اين زمينه مطرح مي شود
اين اســت که چه متغيرهاي محيطي باعث درک ژاپن از تهديد وجودي شــده و پاســخ ژاپن به اين تهديدها چه
بوده اســت؟ فرضــيه پژوها حاضــر بر اين مبنا اســتوار اســت که چين و کره شــمالي بر اســاس چهار مؤلفه
تعريفکننده تهديد(قابليت کلي ،مجاورت جغرافيايي ،توانمندي تهاجمي ،نيات خصـــمانه) که در نظريه موازنه
تهديد استفن والت مطرح شده است بهعنوان يک تهديد عليه امنيت وجودي ژاپن تعريف شده و اين کشور را به
سمت موازنه سازي تهديد به دو صورت داخلي و خارجي سوق داده است .روش پژوها در اين مقاله در قالب
رويکرد هاي تبييني-تحليلي و با ب کارگيري روش تلفيقي(تلفيق روش هاي کمي و کيفي) خوا هد بود .شـــيوه
گردآوري دادهها نيز کتابخانهاي و مبتني بر آمار و اسناد بينالمللي است.
واژگان کليدي :ژاپن ،اياالتمتحده آمريکا ،چين ،کره شمالي ،موازنه تهديد.
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 .1مقدمه
شمال شرق آ سيا به عنوان يک زيرمجموعه از آ سيا با ويژگيهاي همچون تمرکز زياد قدرت
نظامي ،ديدگاههاي متفاوت امنيتي ،نظامهاي ســـياســـي مختلف ســـياســـي (از ديکتاتوري تا
دموکراســـي) ،رقابت بر ســـر منابع طبيعي ،مســـائل حلنشـــده مربوط به حاکميت در يايي
(بهخصــوص در درياي جنوبي و شــرقي چين) و خطوط هوايي ،تهديدات موشــکي و برنامه
هســـتهاي کره شـــمالي ،دزدي دريايي و نظاميگري رو به رشـــد در اکثر کشـــورهاي منطقه
مشخص شده است .اين مسائل باعث شده است که شرق آسيا همچنان داراي معضالت امنيتي
بي شماري باشد و کشورهاي منطقه دچار احساس عدم امنيت شوند .ژاپن بهعنوان يکي از اين
کشـــورها به دليل شـــرايط خاصـــي که پس از جنگ جهاني دوم تجربه کرده بيا از ســـاير
دولتها ي شرق آسيا دچار اين احساس تهديد است .ريشه تفاوت در شدت احساس هراس و
عدم اطمينان امنيتي ژاپن ن سبت به شرايط بيروني به ممنوعيت قيد شده در قانون ا سا سي (ماده
 )9در رابطه با کاربســت ابزارهاي نظامي در حلوفصــل منازعات و وابســتگي به چتر امنيتي
فراهم شده تو سط اياالتمتحده آمريکا برميگردد؛ امري که ژاپن را به يک دولت آ سيبپذير و
وابسته به يک حامي خارجي کرده بود .تحوالت ساختاري رويداده در نظام بينالملل در فرداي
جنگ سرد و پيچيده شدن محيط امنيتي شرق آسيا هراس امنيتي ژاپن را نسبت به تأمين امنيت
ملي خود ت شديد کرد و اين ک شور را در م سيري قرارداد که بياازپيا ا ستراتژيهاي امنيتي
خود را مورد تغيير و تعديل قرار دهد .اين تغييرات که در بازه هاي زماني گوناگون صـــورت
گرفت ســبب شــد تا ژاپن در مســير تبديلشــدن به يک «دولت عادي» در نظام بينالملل گام
بردارد .آنچه از مرور سياست خارجي و سياست دفاعي ژاپن در سالهاي پس از جنگ سرد و
راهبردهاي اتخاذشــده اين کشــور اســتنباط ميشــود اين اســت که متغيرهاي منطقهاي عامل
تأثيرگذار و پي شران ا صلي اين تحوالت بودهاند .در همين را ستا م سئله پژوها پيا رو تحليل
تأثيرمتغيرهاي منطقهاي بر تحوالت امنيتي ژاپن و حرکت اين کشــور به ســمت تبديلشــدن به
يک دولت عادي ا ست .با در نظر دا شت م سئله پژوها در اين مقاله ما به دنبال پا سخ به اين
سؤال ه ستيم که چه متغيرهاي منطقهاي منجر به شکلگيري احساس عدم امنيت در ژاپن شده
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و اين کشور چه پاسخي را به اين منابع تهديد داده است؟ در پاسخ به اين سؤال فرضيه پژوها
حا ضر بر اين مبنا ا ستوار ا ست که تغيير در محيط پيراموني ژاپن با تأکيد بر دو ک شور چين و
کره شمالي پي شران ا صلي ژاپن به سمت تحول در ا ستراتژيهاي دفاعي بوده ا ست .ا ستدالل
اصــلي اين نوشــتار اين اســت که چين و کره شــمالي با در نظر داشــت چهار مؤلفه مجاورت
جغرافيايي ،ويژگي هاي کلي قدرت ،قابلت تهاجمي و ن يات خصـــ مانه ت بديل به متغيرهاي
تهديدکننده ژاپن شدهاند و همين م سئله ژاپن را وادار به تغيير و تحول در راهبردهاي امنيتي و
موازنه سازي تهديد (در قالب دو راهبرد موازنه سازي داخلي و خارجي) کرده ا ست .در اين
مقاله ســعي ميشــود که به تشــريح اين گزارهها پرداخته شــده و چند هدف پيگيري شــود.1 :
دســتيابي به شــناختي جامع از چرايي تغييرات در ســياســتهاي امنيتي ژاپن و تبيين داليل
منطقهاي تغيير در ا ستراتژيهاي امنيتي اين ک شور  .2تو ضيح نحوه اثرگذاري دو متغير چين و
کره شـــ مالي بر مباحث امنيت ملي ژاپن .3تبيين راهبرد ژاپن در برابر تهديدات منطقهاي .4
تشريح موازنه سازي ژاپن و اياالتمتحده در قبال چين و کره شمالي .در راستاي نيل به اهداف
پژوها ،در اين مقاله از روش تبييني-تحليلي با در نظر داشت ابعاد کمي و کيفي موضوع مورد
مطالعه بهره گرفته شده است
.2روش تحقيق
نوع تحقيق در اين نوشـــ تار تلفيقي از روش کمي و کيفي اســـت .نويســـ ند گان از روش
تجزيهوتحليل تبييني (علي- )1تحليلي در فرايند بررســي فرضــيه بهره بردهاند .درروش تبييني-
تحليلي که محقق به دنبال پاســخ به پرســاهاي چرايي و چگونگي و برقراري رابطه علت و
معلولي ميان متغيرهاي م ستقل و واب سته ا ست تالش مي شود تا تو صيف يک فرآيند و تو سعه
يک مفهوم انجام شود .بنابراين به دنبال بررسي و پاسخ به سؤال چرايي و چگونگي تهديد چين
و کره شمالي براي امنيت ژاپن و همچنين سازوکارهاي علت و معلولي ميان متغيرهاي م ستقل
(تهديدات منتج از چين و کره شمالي) و وابسته (تحوالت امنيتي ژاپن) هستيم .در اين مسير از
ظرفيتهاي تبييني نظريه موازنه تهديد نيز استفاده خواهد شد.
1.Causal Analysis
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 .3چارچوب نظري
ات حاد 1و ائتالف2ازجم له گزاره هاي مرکزي در نظر يات واقعگرا يا نه اســـت .در باب چرايي
اتحادها و ائتالفها و پاسخ به تهديدات امنيتي پاسخهاي متعددي توسط نظريهپردازان واقعگرا
ارائهشـــده اســـت که از آن جمله ميتوان به نظريه موازنه قدرت3اشـــاره کرد .در اين رويکرد
انبا شت قدرت تو سط يک بازيگر باعث کاها ضريب امنيتي ساير بازيگران مي شود .اين نوع
نگاه به مفهوم امنيت و قدرت در سالهاي اخير تو سط برخي از واقعگرايان نوکال سيک مورد
نقد قرار گرفته و بديلهايي براي آن ارائهشـــده اســـت که از آن جمله ميتوان به نظريه موازنه
تهديد4اشاره کرد.
در اين را ستا والت بهعنوان يک واقعگراي تدافعي5معتقد ا ست که انبا شت قدرت تو سط يک
دولت به خودي خود باعث کاها ضــريب امنيتي ســاير کشــورها و درنتيجه موازنهســازي6و
يارگيري بازيگران7نميشــود بلکه مســئله اصــلي تهديدزا بودن آن کنشــگر اســت ( & Simbar

 .)Esmaeili:2013:10در اين رويکرد با جا به جايي تمرکز از مواز نه قدرت به مواز نه ت هد يد
بهجاي توجه صرف به افزايا مؤلفههاي قدرت نظامي به تهديدات توجه ميشود ( Monavari

.)& Rostami,2017:193به باور والت دولتها ضرورتاً از قدرتمندترين دولت نميترسند ،بلکه
از دولتي ميترســـند که بيا از ســـاير دولتها تهديدآميز جلوه کند ( & Ghafary Valdani

 .)Pyrhady,2017: 73در را ستاي شفافيت بي شتر اين گزاره والت  4متغير را برمي شمارد که بر
اساس آن ميتوان يک دولت را تهديد زا تعريف کرد .اين چهار شاخص عبارتنداز:
الف :قابليتهاي کلي8:هرچه توانمنديهاي يک کشور که شامل (جمعيت ،قابليتهاي صنعتي
و نظامي ،تواناييهاي فنّاورانه و )...بي شتر با شد تهديد بالقوه آن ک شور ن سبت به ساير ک شورها
1.Alliance
2.Coalition
3.Balance of Power
4.Balance of threat
5.Defensive-Realist
6.Balancing
7.Bandwagoning
8.Overall Capability
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بيشتر خواهد بود .اين متغير وجه اشتراک ميان نظريه موازنه قوا و نظريه موازنه تهديد است اما
تمرکز صــرفي که در موازنه قدرت بر بحث قدرت ميشــود در اين نظريه کمتر اســت( Walt,
.)1987:22

ب :نزديکي جغرافيايي1:هرچه فاصــله جغرافيايي دو کشــور کمتر باشــد به همان ميزان تهديد
زايي آن کشور بيشتر خواهد بود .بر اين مبنا دولتهاي که مجاورت جغرافيايي آنها کمتر است
ن سبت به ساير ک شورها تهديدزا و به همان ن سبت دولتهاي دورتر کمتر خطرآفرين ه ستند
( )Walt,1987:23و احتمال اتخاذ اقدامات موازنهاي بازيگران بيشتر خواهد بود.
ج .توانمندي تهاجمي (توانمندي نظامي)  2:هرچه توانمندي تهاجمي يک دولت عليه حاکميت
يا تماميت ارضــي دولتهاي ديگر بيشــتر باشــد ميزان تهديد زايي آن نســبت به يک دولت
باقابل يت هاي تدافعي نيز بيشـــتر خواهد بود( )Walt,1987:24و به همان ميزان فرايند اتحادها
ت سريع خواهد شد؛ اما نگراني که در اين زمينه وجود دارد اين ا ست که تمييز ميان قابليتهاي
دفاعي و تهاجمي سخت است(.)Dehghani Firouzabadi & Nori,2013:16

د .نيات خ صمانه :دولتها يي که نيات شان تهاجمي ا ست ن سبت به ساير دولتها تهديدآميزتر
نشان داده مي شوند( .)Walt,1987:25برشمردن عنصر «نيات خصمانه» توسط والت و توجه به
ذهنيت بازيگران در فرايند ارزيابي تهديدت و پاســـخ به آن رنگ ســـازهانگارانه بر تحليل وي
بخشيده است و همين مسئله تمايز عمدهاي را ميان تحليل وي وموازنه قدرت ايجاد کرده است
(.)Khorshidi et al,2018:279
شكل( :)1چهار مؤلفه تعريفکننده تهديد از منظر استفن والت

1.Geographic Proximity
2.Offensive Capabilities
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دولت ها تا زماني که اين  4متغير را بهصـــورت ملموس و پررنگ احســـاس نکند نيازي به
برقراري موازنه در برابر آن کنشگر نميبينند .در صورت وجود اين چهار مؤلفه و افزايا آن در
يک بازيگر موازنه عليه آن صورت خواهد گرفت تا مانع از تحقق «نيات تجاوزکارانه» آن کشور
شـــود( .)Walt,1987:26ازنظر والت اســـتراتژي موازنه ســـازي عليه يک تهديد معمولتر از
دن با لهروي1اســـت و مواز نه ســـازي عل يه ت هد يد رايجتراز مواز نه ســـازي عل يه قدرت
است(.)Walt,1987:29

در باب پيوند اين نظريه با مقاله حاضر و علل انتخاب اين رويکرد نظري براي تحليل متغيرهاي
منطقهاي اثرگذار بر تحوالت امنيتي ژاپن بايد به اين نکته اشاره کرد که مرور رويکردهاي نظري
روابط بينالملل نظير واقعگرايي ،ليبرالي سم و سازهانگاري حکايت از آن دارد که هرکدام از اين
رويکردها در پاســـخ به ســـؤاالت « چه ت هد يدات منط قهاي و چرايي ت هد يدزايي متغير هاي
منطقهاي»ميتوانند کمک قابلتوجهي به پژوه شگران م سائل امنيتي ژاپن کنند اما اين رويکردها
دو ضعف عمده دارند .نخست اينکه هر کدم از آنها تنها بر يک جنبه از تحليل متمرکز هستند.
اين نقطه تمرکز در نظريات واقعگرايانه م سائل نظامي ،در نظريات ليبرالي ستي فرهنگ و اقت صاد
و در نظريات ســازهانگاري ادراکات ذهني اســت.نکته دوم عدم توجه به چگونگي پاســخگويي
ژاپن به تهديدات امنيتي اســـت .اين نظريات اگرچه بهخوبي ميتوانند تشـــريح کنند که چه
متغيرهاي منطقهاي بهعنوان تهديد براي ژاپن تعريف ميشوند اماتحليل کاملي در باب چگونگي
پاســخگويي ژاپن به تحوالت امنيتي ارائه نميدهند.در برابر اين دو نقطه ضــعف ،نظريه موازنه
تهديد اســـتفن والت دو مزيت دارد که ميتوان از آن در جهت تحليلهاي اين مقاله از آن بهره
برد .از يکسودر اين نظريه بهطورهمزمان ديدگاههاي مادي (قدرت ،نزديکي جغرافيايي ،قابليت
تهاجمي) و معنايي (نيات خ صمانه) مدنظرقرارگرفته ا ست که همين م سئله سبب جامعيت و
شـموليت تحليل ميشـود .از سـوي ديگر تشـريح نحوه پاسـخدهي ژاپن به تحوالت امنيتي در
قالب «موازنه سازي داخلي و خارجي» با استفاده از اين رويکرد امکانپذير است.

1.Bandwagoning Behavior
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.4محيط امنيتي شمال شرق آسيا و تهديدهاي چين و کره شمالي براي ژاپن
محيط امنيتي شمال شرق آسيا با ويژگيهايي نظير قطببندي و تضاد شديد رژيمهاي سياسي
در اين منطقه (از کره شمالي استبدادي تا حکومتهاي دموکراتيک ژاپن و کره جنوبي) ،ناتواني
کشــورهاي منطقه در حل قطعي مســائلي که از زمان جنگ جهاني دوم به آنها به ارث رســيده
ا ست (نظير م سائل ار ضي و ،)Bendini,2015:8( ،)...ر شد اقت صادي باال و همزمان بودجههاي
کالن نظامي م شخص شده ا ست.در اين محيط پوياي امنيتي دو کن شگر ا سا سي باعث تهديد
امنيت وجودي ژاپن بهعنوان يکي از دولتهاي منطقه شــدهاند .در اين مبحث به بررســي علل
تعريف چين و کره شمالي بهعنوان تهديد در نگاه ژاپن پرداخته مي شود .اين علل در چارچوب
چهارمؤلفه تعريفکننده تهديد استفن والت ارائه خواهد شد.
 .1-4چين به مثابه تهديد

روابط با چين بهطور ســنتي در قلب ســياســت خارجي ژاپن قرار دارد و در چارچوب مثلث
پيچ يده ژاپن ،ا ياالتمت حده و چين ت کا مل ياف ته اســـت( .)Watanabe,2015عليرغم افزايا
تعامالت اقت صادي و واب ستگي متقابل در سالهاي گذ شته ،ا صطکاک و بياعتمادي رو به ر شد
سيا سي در روابط دو ک شور وجود دارد و ما شاهد سيطره «اقت صاد گرم» و « سيا ست سرد» بر
روابط دو کشـــور هســـتيم( .)Saltzman,2014:39تا جايي که در دســـامبر ســـال  2004کابينه
کويزومي دستورالعمل برنامه دفاع ملي را تصويب کرد جايي که در آن چين به عنوان يک عامل
مهم در محيط امنيتي ژاپن شنا سايي شده و ذکر شده بود که «چين که داراي قدرت تأثيرگذاري
بااليي بر امنيت منطقهاي اســت به نوســازي توانمنديهاي هســتهاي و موشــکي و همچنين
نيروهاي هوايي و دريايي خود ادامه ميدهد .همچنين اين کشور حوزه عملياتي خود را در دريا
گســترش داده اســت .ما بايد توجه بيشــتري به اقدامات آينده چين داشــته باش ـيم»( National
.)Defense Program Guidelines,2004:2

همچنين بر ا ساس سند اولين ا ستراتژي امنيت ملي ژاپن در سال 2013که در سايت وزارت
امور خارجه ژاپن منت شر شده ا ست بيان مي شود که «چين اقداماتي را در حال انجام ا ست که
ميتواندبهعنوان تالش براي تغيير يکجانبه براي تغيير وضعيت موجود تعريف شود .اين مسئله
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با قوانين موجود در حوزه هاي دريايي و بينالمللي ناســـازگار اســـت»( National Security
.)Strategy,2013:12-13

در ادامه ،ســند وزارت دفاع در ســال  2015يک تصــوير تاريک از محيط امنيتي را به تصــوير
ميک شد که با چالاهاي متعددي نظير تروري سم ،سالحهاي ک شتارجمعي ،حمالت سايبري،
بيماريهاي واگير ،دزدي دريايي ،تغييرات آب و هوايي و ســاير مســائل زيســتمحيطي تهديد
ميشــود اما فوريترين اين چالاها ظهور چين و کره شــمالي اســت.در اين ســند در تشــريح
محيط امنيتي اطراف ژاپن ب يان ميشـــود که «اگر چه اين انت ظار ميرود که چين ارزش ها و
هنجارهاي بينالمللي را به اشتراک بگذارد و مطابق با آنها عمل کند و نقا فعالتري در رابطه
با مســائل مشــترک منطقهاي و بينالمللي ايفا کند اما اين کشــور بهســرعت در حال تقويت و
گ سترش توانمنديهاي نظامي خود بدون شفافيتکافي ا ست که اين م سئله ميتواندبهعنوان يک
تالش براي تغيير وضـــعيت کنوني در درياي شـــرقي و جنوبي چين نظر گرفته شـــود و»...
( .)Defense Annual Paper,2015:156در آخرين ســـند دفاعي ژاپن که براي ســـال 2019
تهيهشــده اســت بيان ميشــود که «چين بدون هيچ گونه شــفافيتي درحال توســعه و گســترش
توانمنديهاي نظامي خود اســت .چين به ســرعت در حال بهبود توانمنديهاي نظامي خود هم
به لحاظ کمي و هم به لحاظ کيفي با تمرکز بر نيروهاي هســـتهاي ،موشـــکي ،دريايي و هوايي
است .پيشرفت با سرعت در حوزههاي سايبر و الکترومغناطيسي ميتواند کنترل رقيبان را مختل
کند و.)National Defense Program Guidelines,2018:5(»...

در جواب چرايي اين مســـئله که چرا ژاپن چين را به عنوان يک تهديد تعريف کرده اســـت
ميتوان به مؤلفههاي ذيل اشاره کرد.
الف :توانمنديهاي کلي :بر ا ساس اطالعات بانک جهاني در سال  ،2019چين با جمعيت 1.4
ميليارد نفري و جايگاه دوم اقتصــاد جهاني(بزرگترين صــادر کننده و دومين وارد کننده بزرگ
کاال در جهان) از زمان اصــالحات اقتصــادي در ســال  1978يک پيشــرفت عظيم اقتصــادي و
اجتماعي را تجربه کرده ا ست( .)Word Bank,2019پي شرفت عظيم چين در زمينه اقت صادي به
اين ک شور اين فر صت را داده ا ست تا از ظرفيتهاي اقت صادي خود به عنوان يکي از ابزارهاي
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سياست خارجي استفاده کند و نفوذ خود را در سطح جهاني گسترش ببخشيد ( Asgarkhani

 .)& Ghahramani & Ghaderi Hajat,2019:221عالوه بر منابع قدرت سخت ،اين ک شور به
زمينه قدرت نرم نيز توجه ويژهاي دا شته است که از آن جمله ميتوان به افزايا قدرت نهادي،
ســـر ما يه گذاري در حوزه ديپل ماســـي و فره نگ ( مان ند ترويج ز بان چيني) ،افزايا نفوذ و
م شروعيت بينالمللي ،ک سب اعتبار ...،ا شاره کرد( Shamiri Shekofti & Shahandeh,2018:
.)57-58
شكل( :)2نمودار مقايسه توليد ناخالص داخلي چين و ژاپن در فاصله زماني 2023- 1980

()Source: MGM Research,2019

در کنار ر شد اقت صادي و جمعيت زياد ،و سعت سرزميني باال با حدود 9٫6ميليون کيلومترمربع
(رتبه پنجم ازنظر وسعت در جهان) ،منابع غني معدني ،عضويت دائم در شوراي امنيت سازمان
ملل متحد ،دارا بودن دومين بودجه دفاعي جهان ،چين از سوي ب سياري از تحليلگران بهعنوان
يک ابرقدرت تعريف شده است(.)CIAWorld Fact Book,2019

ب :نزديکي جغرافيايي :فاصله چين از ژاپن سه هزار و پنجاه و چهار کيلومتر است و دو ک شور
از طريق درياي چين شرقي از هم جدا شدهاند( .)World Atlas,2018مهمترين م سئله در بعد
جغرافيايي دو کشور که بر روابط آنها اثر گذاشته بحث اختالف بر سر جزاير سنکاکويا ديائويو
است که روزبهروز بر شدت تناها و اختالفات آن افزوده شده است .در سالهاي اخير روابط
دو کشــور به علت رقابت بر ســر تصــاحب اين مناطق بدتر شــده که اين مســئله نيز متأثر از

 66فصلنامه ژئوپليتيک ـ سال هفدهم ،شماره اول ،بهار  ______________________ 1400

رفتارهاي طرفين بوده ا ست .به عنوان نمونه خريد برخي از جزاير سنکاکو از مالکان شخ صي
آن بــا هــدف ملي کردن قلمرو مورد اختالف توســـط دولــت ژاپن در ســــال 2012
( )Withitwinyuchon,2016:245و يا اعالم منطقه شـــناســـايي دفاع هوايي در 23نوامبر 2013
توسط چين( )Ben-Ari,2015:11از مهمترين منابع اصطکاک در روابط دو کشور بوده است.
شكل( :)3نقشه مناطق مورد اختالف چين و ژاپن

)(Source:U.S. Energy Information Administration,2012

ج .توانمندي تهاجمي (نيروي نظامي) :گرچه در طي چند دهه گذشـــته بودجه نظامي ژاپن از
چين بيشتر بود ،اما از اواسط دهه  2000ژاپن اين برتري را از دست داد .تحوالتي نظير افزايا
 4برابري بودجه نظامي نســبت به ده ســال گذشــته و 40برابري نســبت به  26ســال گذشــته
( ،)Hosoya,2015:298تالش براي گسترش سرزميني با استفاده از قدرت نظامي ،مدرنيزاسيون
زرادخانه ه ستهاي چين و گ سترش سايبري به ک شورهاي ديگر( ،)Watanabe,2015سيا ست
هماهنگ و پيارونده افزايا تســـليحات ،توســـعه ســـريع وبهبود ارتا آزاديبخاBen-(1
 ،)Ari,2015:12نوســــازي نيروي در يايي در حوزه م ناطق مورد م ناقشــــه(،)Lind,2016:5

سي ستمهاي مدرن جنگي و سامانه موشکيهاي بالستيک ،هواپيماي جنگي مدرن حکايت از آن
دارد که چين توانمنديهاي کافي تهاجمي را به دست آورده است(.)Hosoya,2015:298

1.People’s Liberation Army
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شكل( :)4نمودار  15کشور با باالترين هزينه نظامي در سراسر جهان در سال ( 2017بر اساس ميليارد دالر
آمريكا)

()Source: Statista,2019

بر اساس گزارشي که هيئت مشورتي ژاپن در سال  2014منتشر کرد «در حالي که هنوز بخاهاي
غيرقابل شفاف در بودجه نظامي وجود دارد ،بودجه رسمي نظامي چين در سال  2014بيا از
دوازده هزار ميليارد ين است که تقريباً سه برابر بودجه دفاع ژاپن است»( The Advisory

 .)panel,2014:14رشد نظامي چين در پيوند با دو مسئله رقابت تاريخي بين توکيو و بيجينگ
براي رهبري منطقهاي و تغيير چشمانداز موازنه قدرت منطقهاي ( )Glosserman,2016:13-14بر
تهديدزا بودن چين تأثيرگذار بوده است.
د .نيات خصــمانه :دولت چين در بازههاي زماني مختلف رفتارهايي نشــان داده که حکايت از
نيات خصمانه آندارد .مهمترين مصاديق نيات خصمانه چين نسبت به ژاپن را ميتوان در موارد
ذيل خالصـــه کرد :موضـــع مقابلهجويانه در تعدادي از منازعات مرزي(،)Saltzman,2014:31

رقابت شــديد بر ســرجزاير ســنکاکو به علت ارزش باالي اقتصــادي (منابع غني نفتي و گازي)
واهميت ا ستراتژيک جزاير در تأمين منافع سيا سي و امنيتي( ،)Costa,2017:66-59اعالم منطقه
شنا سايي دفاع هوايي در سال ،)Ben-Ari,2015:11(2013نقض مکرر ف ضاي هوايي و دريايي
توســط چين( ،)Pollock,2016ورود کشــتيهاي چيني به مناطق مورد مناقشــه در ســال ،2005
عمليات حفاري نفتي در مناطق مورد مناق شه( ،)Saltzman,2014:42افزايا نقض حريم هوايي
ک شور ژاپن به ويژه از سال ( 2010در سال 2013،188مورد گزارش ورود ک شتيهاي چيني به
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آبهاي ژاپن اعالمشــده اســت)( ،)Sakaki,2015:8ورودي زيردريايي مشــکوک بدون پرچم به
آبهاي ســرزميني ژاپن در ســال ،)Matton,2009:1(2008کاربســت يک «تاکتيک ســاالمي» در
رابطه با جزاير مورد مناقشــه( ،)Sakaki,2015:91رقابت بر ســر ارســال گاز از ســيبري و حقوق
اکتشـــاف نفت و گاز از درياي چين ،رقابت براي ايجاد موافقتنامههاي چندجانبه در آسـ ـياي
جنوب شرقي ،مخالفت چين با عضويت ژاپن در شوراي امنيت سازمان ملل ،رقابت بر سر ارائه
ک مک ها ي خارجي به کشـــور هاي شـــرق آســـ يا بهم ثا به ابزار نفوذ در اين کشـــور ها
( ،)Soderberg,2005:5تشکيل يک شبکه ضدآمريکايي از متحدان توسط چين شامل قدرتهاي
منطقهاي نظير رو سيه وکره شمالي و درنهايت دنبال نکردن نظم حاکم بر امنيت منطقهاي مبتني
بر قدرت آمريکا باعث تشديد تنا در روابط دو کشور شده است .با در نظر داشتن اين چهار
مؤلفه ،ادراک ژاپن از چين به صورت يک تهديد رو به ر شد ا ست و همين م سئله باعث شده
که عالوه بر اسناد ،در موقعيتهاي مختلف ژاپنيها نسبت به چين ابراز نگراني کنند.
شكل( :)5علل تعريف چين بهعنوان يک تهديد

.2-4کره شمالي به مثابه تهديد

شــبهجزيره کره مرکز ثقل بحرانهاي پديد آمده در آســيا و از عوامل پراهميت در تغيير محيط
امنيتي شــمال شــرق آســيا و بالطبع تغيير رويکردهاي امنيتي ژاپن در ســالهاي اخير اســت .در
”salami tactic“.1به معناي گســترش و تحکيم منظم و پيوســته کنترل برمناطق مورد اختالف و حوزههاي دريايي اطراف
آن و روش گامبهگام و اجتناب آگاهانه از انجام اقدامات صريح نظامي است.
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مقطع فعلي مسئله هستهاي کره شمالي به بحراني مزمن در اين منطقه شکل داده و باعث کاها
اح ساس امنيت در منطقه شده ا ست .در همين را ستا در ا سناد مختلف نظير سند وزارت دفاع
ژاپن در ســال  )Defense Annual Paper,2005:3(2005دســتورالعمل برنامه دفاع ســال 2004
( ،)National Defense Program Guidelines,2004:2اســـتراتژي امنيــت ملي در ســــال
 )National Security Strategy,2013:11-12(2013و سند وزارت دفاع سال Defense (2015

)Annual Paper,2015:3کره شــمالي بهعنوان يک تهديد تعريفشــده اســت .در ادامه به علل
چرايي تعريف کره شمالي به عنوان يک تهديد عليه ژاپن پرداخته ميشود.
الف :توانمنديهاي کلي
کره شمالي به وسعت  120هزار و  538کيلومتر و با جمعيتي در حدود  25ميليون نفر در منطقه
شمال شرق آ سيا واقع شده ا ست( .)CIA Fact Book,2019به دليل ف ضاي ب سته سيا سي اين
کشــور اطالعات چنداني در رابطه با وضــعيت اقتصــادي و مؤلفههاي قدرت اين کشــوروجود
ندارد .با اين حال سازمانهاي نظير سازمان مرکزي اطالعات امريکا1و يا بانک ملي کره جنوبي
تالش کردهاند تا آماري در رابطه با و ضعيت اقت صادي و توليد اين ک شور ارائه دهند .بر ا ساس
اين آمار توليد ناخالص داخلي کره شمالي چيزي در حدود  16.8ميليارد دالر در سال  2016و
يا فقط  665دالر سرانه است که رقم بسيار ناچيزي است(.)Brown,2018:4
شكل( :)6نمودار مقايسه نرخ رشد توليد ناخالص داخلي کره شمالي و کره جنوبي

()Source:Trading Economics,2019

1.CIA
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ب :نزديکي جغرافيايي :فا صله ژاپن از کره شمالي هزارچهلوپنج کيلومتر ا ست .اگرچه اين دو
ک شور با يکديگر مرز م شترک ندارند اما در مناطقي نظير جزاير تاک سيما دچار اختالف ه ستند.
در مقام مقايســه ،کره شــمالي نســبت به چين به ژاپن نزديکتر اســت و همين امر شــدت
تهديدزايي کره شمالي را افزايا داده است(.)Hay,2014:13
شكل( :)7نقشه مسير تقريبي موشکهاي کره شمالي

()Source:BBC,29 August 2017

ج .توانم ندي تهاجمي ( قدرت نظامي) :بخا عظيمي از بودجه اين کشـــور به حوزه نظامي
اختصــاص داده شــده و همين امر ســبب شــده اســت که کره شــمالي از نظر نظامي به يکي از
قدرتمندترين کشــورهاي جهان تبديل شــود(بيا از يک ميليون ســرباز و پنج ميليون نيروي
ذخيره)(.)BBC,25 February 2019
شكل( :)8نمودار ميزان بودجه اختصاصي برنامهريزيشده براي هريک از بخشهاي کره شمالي(سال )2014

()Source:Hayes & Cavazos,2015:10

در سالهاي اخير کره شمالي به شدت توانمنديهاي نظامي خود را به خصوص در بعد هستهاي
و موشکهاي بالستيک ،قابليتهاي سايبري(به ويژه هک سوني ،پروژههاي دولتي ،شبکههاي
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تجاري و زيرساختهاي کره جنوبي) افزايا داده است(.)Glosserman,2016:12

مرور اقدامات تهاجمي کره شــمالي حکايت از آن دارد که پرتاب موشــکهايبالســتيک باعث
شکلگيري احساس خطر شديدي در مقامات ژاپني شده و آنها را به واکنا واداشته است .به
عنوان مثال ايشــيبا1مديرکل آژانس دفاع به طورآشــکار به پيونگيانگ هشــدار داد که «اگر کره
شمالي شروع به استفاده از سالح عليه ژاپن کند ملت ما از نيروي نظامي به عنوان اقدام دفاع از
خود ا ستفاده خواهد کرد»( .)Joyce & Gedye,2003اين واکنا سيا سي به خطرات نا شي از
توانمندي تهاجمي کره شمالي نشان ميدهد که ازنظر مقامات ژاپن کره شمالي يک تهديد عليه
ژاپن اســت وکره شــمالي موشــکها را نهفقط براي شــوخي بلکه براي بازي واقعي به دســت
ميآورد و همانطور که اي شيبا ا شاره ميکند «ما مجبور ه ستيم که بگوييم اين يک تهديد جدي
براي کشور ما است»(.)Brooke,2003

د .نيات خصـــمانه :کره شـــمالي نه تنها به خاطر ماهيت غيرقابل پيابيني رژيم کره شـــمالي،
مواضــع تحريکآميز پيونگيانگ ،پرتاب موشــک به ســمت درياي ژاپن در دهه :319(1990

 ،)You,2015انجام آزماياهاي متعدد ه ستهاي و گ سترش فنّاوري مو شکي همراه با تهديدات
لفظي( )Prosser,2017:33-34به عنوان يک تهديد فوري درک شـــده بلکه نيات خصـــمانه اين
کشور در سالهاي گذشته باعث افزايا درک از تهديد در بين مردم ژاپن شده است .اقداماتي
نظير ،آدمربايي و تحريک احســاســات عمومي مردم( ،)Sakaki,2015:10وارد شــدن قايقهاي
جاسوسي اين کشور به آبهاي سرزميني ژاپن( ،)Singh,2002:87اختالفات ارضي ،تاريخي و
ايدئولوژيک( ،)Cooper,2016:14حمله به ساير کشورها نظير حمله به کشتي جنگي کره جنوبي
در مارس سال  2010و حمله توپخانهاي به جزيره کره جنوبي( )Sakaki,2015:10نشان از نيات
خصمانه کره شمالي عليه امنيت و ثبات ژاپن دارد.

1.Shigeru Ishiba
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شكل ( :)9علل تعريف کره شمالي به عنوان يک تهديد

در پايان بحث محيطي امنيتي و تأثير آن بر تحوالت امنيتي ژاپن ميتوان اين نتيجهگيري را کرد
که اگرچه چين و کره شمالي از گذشتههاي دور همواره بهعنوان يک عنصر تهديدزا براي امنيت
ملي ژاپن تعريف ميشدند اما اين مسئله در بازه زماني سال  2012تا  2019به دليل چهار مؤلفه
(قدرت ،مجاورت جغرافيايي ،توانمندي تهاجمي ،نيات خ صمانه)بياازپيا بر تحوالت امنيتي
ژاپن اثر گذا شتند .همزماني شدتگيري ميزان تهديدزايي چين و کره شمالي در بين سالهاي
 2012تا  2019با روي کارآمدن شـــينزو آبه به عنوان يک نخســـتوزيرمحافظهکار و عملگرا
سبب شد که در اين بازه زماني ژاپن بيشترين ميزان اصالحات و تحوالت در ساختارهاي امنيتي
نظير تف سير قانون ا سا سي در سال  2015و اجازه ح ضور ژاپن در جنگهاي فرا سرزميني براي
نخســـتين بار پس از پايان جنگ جهاني دوم خود را تجربه کند .بنابراين ميتوان ادعا کرد در
شرايطي که بهطور همزمان محيط امنيتي خارجي ژاپن الزامات خا صي را بر رفتارهاي امنيتي و
سياست خارجي اين کشور تحميل ميکرد و فردي تحولخواه به منصب قدرت رسيده بود اين
ک شور در محا سبات راهبردي و سيا ست خارجي خود تحوالت برج ستهاي را تجربه کرد .در
بخا بعد به اين اقدامات و موازنهســازيهايي که ژاپن در مقابل تهديدات منطقهاي انجام داده
است اشاره ميشود.
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شكل ( :)10فرايند موازنه سازي در راهبرد دفاعي-امنيتي ژاپن

.3-4ژاپن و موازنه سازي تهديد

همانطور که پيا از اين رفت تهديدات امنيتي برآمده از محيط پوياي شرق آسيا به طور خاص
کره شمالي و چين باعث تغيير در محا سبات ا ستراتژيک ژاپن شد و اين ک شور را به پا سخ در
برابر اين منابع تهديد وادا شت .راهبرد پا سخگويي ژاپن به اين تهديدات در قالب موازنه سازي
داخلي و موازنهسازي خارجي قابل طرح است.
.1-3-4موازنهسازي داخلي

تالش ژاپن براي پا سخدهي به تهديدات محيطي در گام نخ ست در قالب موازنه سازي داخلي
قابل ت شريح ا ست .در اين سطح از موازنه سازي ژاپن اقدام به ا صالحات ساختاري و نهادي
باهدف از ميان بردا شتن موانع قانوني ژاپن براي درگيري در روندها و تحوالت امنيتي منطقهاي
و جهاني کرده است .در بعد ساختاري و قانوني از سالهاي نخ ست هزاره سوم شاهد حرکت
تدريجي ژاپن براي از ميان برداشتن موانع قانوني در کنشگري اين کشور هستيم .عليرغم يک
دوره نخ ستوزيري نه چندان موفق شينزو آبه در سال  ،2006بازگ شت وي به قدرت آغازگر
تحوالت جدي در ســـاختارهاي نهادي و قانوني ژاپن بود .اگر چه وي اقدامات متعددي را در
دوران نخســتوزيري خود به ثمر رســاند اما شــايد بتوان گفت اقدامات وي در جهت از ميان
برداشتن محدوديتهاي قانون اساسي به خصوص ماده  9قانون اساسي که اجازه حضور ژاپن
در جنگ هاي فرا ســـرزميني را نميداد مهمترين اقدامي بود که در ســـال هاي  2014و 2015
صـورت گرفت .تفسـير قانون اسـاسـي همراه با تغييرات سـاختاري نظير تبديل آژانس دفاع به
وزارت دفاع ،تأسيس شوراي امنيت ملي در سال  2013و انتشار نخستين استراتژي امنيت ملي،
از ميان بردا شتن محدوديت صدور ت سليحات و افزايا بودجه نظامي ،ت صويب قانون دولت
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محرمانه(تســهيل اشــتراکگذاري اطالعات محرمانه نظامي) ...ژاپن را بياازپيا به يک «دولت
عادي» درصـــحنه روابط بينالملل نزديک ســـاخت( .)Gaens,2014:2-7همچنين مرور بودجه
نظامي ژاپن در سالهاي گذشته و قراردادهاي تسليحاتي اين کشور نشانگر تغيير تدريجي و در
عين حال افزاي شي روند سرمايهگذاري در بخا نظامي اين ک شور را دارد .در حال حا ضر بر
اساس آمار سايت  SIPRIژاپن با بودجه  46.6ميليارد دالري در سال  2018در رتبه  8جهان از
نظر بزرگي بودجه نظامي جهاني قرار دارد(.)SIPRI Fact Sheet, 2019:2
شكل( :)11نمودار هزينههاي نظامي ژاپن از سال2010-2018

()Source:Trading Economics,2019

تازهترين اقدام ژاپن براي تقويت بعد نظامي خود برنامه م يان مدت دفاع ملي پنج ســـاله اين
ک شور براي سالهاي  2019-2023ا ست .بر ا ساس پيابينيهاي اين سند هزينههاي نظامي
ژاپن در طي يک بازه پنج ســاله به  27تريليون ين( 240ميليارد دالر) خواهد رســيد( Medium

 .)Term Defense Program,2018:34نکته قابل توجه سند برنامه ميان مدت دفاعي1که آن هم
با توجه به دســتورالعمل برنامه دفاعي براي ســال مالي  2019و فراتر از آن (تائيد شــده در 18
دسـامبر 2،)2018تصـويب شـده اين اسـت که به وضـوح بيان شـده« ژاپن به طور قابل توجهي
توانمندي دفاعي خود را به منظور ايجاد يک توانمندي مؤثر واقعي دفاعي ،نيروي دفاعي چند
1.Medium Term Defense Program
2.National Defense Program Guidelines for FY 2019 and beyond
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بعدي...،افزايا خواهد داد»« .به منظور انطباق با تغييرات فزاينده ســريع در محيط امنيتي ،ژاپن
توا نايي د فاعي خود را تقو يت خوا هد کرد»(.)Medium Term Defense Program,2018:1

همراه با اصـــالحات قانوني در بعد فرهنگي و اجتماعي نيز ژاپن اقدام به اصـــالحاتي نمود که
هدف نهايي از آن ها موازنه ســـازي و تقويت جايگاه ژاپن در برابر چين بودکه از آن جمله
ميتوان به بازنگري در سيستم آموزشوپرورش کشور براي تشويق احساس قويتر وطنپرستي
در جوانان کشــور( ،)Bendini,2015:11بازديدهاي ســاليانه از معبد ياســوکانيو تالش براي کم
اهمت دادن جنايات ژاپن در جنگ جهاني( )Sakaki,2015:5و ...اشاره کرد.
.2-3-4موازنه سازي خارجي

همگام با ا صالحات ساختاري و نهادي داخلي ژاپن اقدام به موازنه سازي خارجي کرده ا ست
که اين سطح از موازنه سازي در دو سطح قابل تشريح است.
.1-2-3-4تعميق ائتالف نظامي-امنيتي با اياالتمتحده آمريكا

اگرچه سابقه ائتالف بين اياالتمتحده و ژاپن به سالهاي پس از جنگ جهاني دوم بر ميگردد
اما نکته اساسي تغييرات تدريجي در اين ائتالف در سالهاي اخير است که آن را از شکل اوليه
(سواري رايگان ژاپن از آمريکا) متفاوت کرده است(.)Armitage & Nye,2012:1-2

در م سير تقويت ائتالف امنيتي ژاپن چندد سته از اقدامات را انجام داده ا ست :تف سير جديد از
قانون اساسي و تصويب قوانين جديد امنيتي در سالهاي  2014و  2015و صدور اجازه حضور
نيروهاي نظامي در جنگ هاي فرا ســـرزميني براي اولين بار پس از جنگ جهاني دوم ،بازبيني
معاهده امنيتي اياالت متحده در سال ،2015حمايت همهجانبه از سيا ستهاي اياالت متحده در
منطقه ،نمايا قدرت در سطوح مختلف نظامي و ت سليحاتي(برگزاري رزماياهاي م شترک)،
تالش براي نزديکي با کشــورهاي متحد اياالت متحده وتشــکيل جبهه متحدين(افزايا روابط
امنيتي با هند و اســتراليا) ،پررنگ نشــان دادن کره شــمالي به عنوان تهديد و معضــلي جهاني و
جلبتوجه جهاني به اين کشور ،تالش براي همکاري با سازمانهاي امنيتي نظير ناتو و کشاندن
اين سازمان به منطقه شرق آسيا،
در پايان بايد گفت که اتحاد و موازنهســـازي ژاپن از طريق ائتالف با امريکا نهتنها به نفع ژاپن
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بلکه منافع آمريکا در منطقه را نيز تأمين ميکند بديهي اســـت که با افزايا ميزان تهديدات،
قدرتمتحد استراتژيک آمريکا (ژاپن) در منطقه ت ضعيف شده و درنتيجه منافع حياتي و هژموني
اين کشـــور تهديد شـــود؛ بنابراين موازنه ســـازي ژاپن اگرچه در وهله اول عملي براي مهار
تهديدات عليه امنيت ملي اين کشـــور تلقي ميشـــود اما نتيجه بلندمدت آن تقويت جايگاه
استراتژيک اياالت متحده در منطقه خواهد بود امري که با در نظرداشت جايگاه ژاپن در سيستم
هاب-اسپوک آمريکا بهتر درک ميشود.
.2-2-3-4شبكهسازي امنيتي در شرق آسيا و فراتر از آن

يکي از راهبردهاي ژاپن در موازنه ســـازي تهديد که آنهم به نوعي در زير مجموعه ائتالف و
اتحاد با آمريکا قرار ميگيرد شبکه سازي امنيتي است .هدف از استراتژي شبکه سازي گسترش
دامنه متحدين و دوســتان ژاپن براي مقابله با تهديدات منطقهاي ،تقويت جايگاه ژاپن روندهاي
امنيتي،افزايا ضريب امنيتي ژاپن و تأمين منافع سيا سي آنا ست( .)Twining,2014اين راهبرد
در چند سطح رويداده است:
در سطح نخست اين شبکه سازي کشورهاي حوزه آسه آن قرار ميگيرند .اغلب اين کشورها با
چين دچار اختالفات ار ضي و مرزياند و از قدرتمند شدن بيا از حد اين ک شور نگراناند و
ســـلطه چين و خروج آمريکا از منطقه را نميخواهند( )Goh,2011:887و گزينه مطلوب آنان،
تداوم نوعي موازنه ميان قدرت هاي رقيب در اين منطقه اســـت؛ بنابراين ،اين دولت ها نيز در
متوازنسازي در برابر چين با ژاپن منافع مشترک دارند.
در سطح دوم راهبرد شبکهسازي ژاپن بر کشورهاي استراليا و هند متمرکز است .اين دو کشور
از متحدين ا صلي آمريکا در منطقه آ سيا-پا سفيک ه ستند .اگرچه هرکدام از اين دو ک شور در
زمينه اقتصادي با چين روابط خوبي دارند اما هراس آنها از آينده نامعلوم گسترش نظامي چين
و تهديدات کره شمالي سبب نزديکي به بلوک آمريکا شده است.
در همين راستا خارج از آسياي شرقي ،ژاپن روابط نزديکي را با کشورهايي مانند استراليا برقرار
کرده اســت .از زمان اعالم اعالميه مشــترک ژاپن و اســتراليا در مورد همکاري امنيتي در مارس
 ،2007همکاري امنيتي بين ژاپن و ا ستراليا به سرعت در حال گ سترش ا ست .در همين م سير
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دو کشـــور در ماه ژانو يه  2013مواف قت نا مه تقو يت روابط ن ظامي دو جان به را تأســـيس
( )Gray,2013:6و در مــاه ژوئن  2012تمرين نظــامي مشـــترک دريــايي برگزار کردنــد
(.)Kaseda,2012:45

همچنين هند پس از آمريکا و استراليا ،سومين شريک مهم استراتژيک ژاپن است و اين روابط
از سال  2006تقويت شده ا ست .هند با توجه به قابليتهاي و سيع متوازن سازي ،اختالفات
مرزي با چين و رقابت راهبردي تاريخي با آن ،به طور وســيع مورد توجه ژاپنيها قرارگرفته و
به بخا مهمي از جورچين امنيتي آبه تبديل شده و همين مسئله باعث شده است که عدهاي بر
آن با شند که افزايا سرمايهگذاري در هند نه تنها يک انتخاب اقت صادي براي ژاپن ،بلکه يک
راهبرد سياسي و امنيتي نيز است(.)Singh,2016

 .5نتيجهگيري
برر سي رفتاري ژاپن حکايت از آن دارد که پندار تهديدآميز بودن دو ک شور چين و کره شمالي
محرک اصلي تغييرات راهبردي اين کشور هم در سياستهاي اعمالي(تغييردر قانون اساسي و
بازبيني معاهده امنيتي با آمريکا) واعالمي(ســـخنرانيهاي نخســـت وزيرشـ ـينزوآبه) ژاپن بوده
اســت.چرايي اين ادراک از تهديد درچارچوب نظريه موازنه تهديد اســتفن والت تشــريح شــد.
يافتههاي پژوها نشـــان ميدهد که با توجه به چهاراصـــل کلي قابل يتهاي کلي ،مجاورت
جغرافيايي ،قابليتهاي تهاجمي و نيات خ صمانه درک و بردا شت رهبران ژاپن به اين سو رفته
است که دو کشور چين و کره شمالي براي امنيت و ثبات در منطقه شرق آسيا خطرناک هستند
و ژاپن که ازنظر جغرافيايي فاصله چنداني از مراکز تهديد ندارد در مرجع و مرکز اين تهديدات
قرار دارد .در اين ميان مقايســـه ميزان تهديدزايي چين و کره شـــمالي حکايت از آن دارد که
اگرچه کره شـــمالي ازنظر منابع کلي قدرت به دليل دارا نبودن مؤلفه هاي قدرت(نظير قدرت
اقتصــادي ،جمعيت ،وســعت و )...نســبت به چين کمتر درک ميشــود اما همان طور که والت
معتقد ا ست ک شورهاي قدرتمند لزوماً تهديدزا ني ستند ،بلکه در اين ميان ک شوهاي را ميتوان
يافت که با وجود اينکه فاقد مؤلفه هاي قدرتياند  ،اما تهديد جدي عليه امنيت بينالمللي به
شمار ميآيند و اتحادها ممکن است در برابر کشورهايي تشکيل شود که فاقد قدرت باشند .در
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اين مقاله ضمن تائيد فرضيه بخا اول(تعريف چين و کره شمالي به عنوان تهديد) راهبرد ژاپن
مبتني بر ايجاد موازنهســـازي داخلي و خارجي به عنوان پاســـخ ژاپن به اين تهديدات امنيتي
ت شريح شد و اين نتيجه گرفته شد که در شرايطي که ر شد توان نظامي چين ،اين ک شور را به
يک قطب انکارناپذير قدرت نظامي در سطح جهان مبدل ساخته ا ست و فعاليتهاي ه ستهاي
کره شــمالي بهعنوان يک متغير بيثبات ســاز تعريف شــده بازنگري دســتورالعملهاي دفاع
اياالتمتحده ژاپن و تعميق همگرايي و يکپارچگي امنيتي ژاپن با اياالتمتحده و شــبکهســازي
امنيتي و گ سترش شبکه متحدين منطقهاي و فرامنطقهاي ژاپن به عنوان يک راهبرد موازنه ساز
در دستور کار سياستگذاران ژاپن قرارگرفته است .در اين ميان تقويت اتحاد با آمريکا اهميت
ويژه اي دارد .ژاپن و اياالت متحده با پايههاي م شترک در منافع و ايدئولوژي و درک م شترک
از تهديد ساختار امنيتي ايجاد کردند تا در وهله اول تهديدات امنيتي را مهار کنند و سپس منافع
اســـتراتژيک خود را حفظ کرده و جلوي انزواي ژاپن و به خطر افتادن ثبات شـــرق آســـيا را
بگيرند.
.6قدرداني
نوي سندگان اين مقاله بر خود الزم ميدانند که از ا ساتيد گرانقدر گروه روابط بينالملل دان شگاه
تربيت مدرس ،گروه مطالعات منطقهاي دان شگاه تهران ،گروه علوم سيا سي و روابط بينالملل
دانشگاه يورک (تورنتو-کانادا) وهمچنين هيئت تحريريه نشريه ژئوپليتيک به خاطر حمايتهاي
علمي و معنوي و فراهم ساختن امکان انتشار اين پژوها تشکر و قدرداني نمايند.
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