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 چکيده

ی منازعۀ دریای جنوبی چین و همچنین تبیین راهبردها یتیکیژئوپل ییبازآرابررسی چگونگی  دنبالبهاین مقاله 

چین با اتخاذ سیاست ابهام استراتژیک در تالش است تا هم از ادعاهای سرزمینی خود  اصلی آن است.بازیگران 

اند خود با کشورهای همسایه را مدیریت کند. در مقابل کشورهای همسایه تالش کرده هم روابطپشتیبانی کند و 

های چین برقرار سازند. در این طلبیهنحوی بر قدرت خود افزوده و موازنه قدرت را به نحوی در برابر توسعتا به

راستا کشورهای ساحلی اقدام به تقویت نیروی دریایی خود کرده، تالش در جهت حل اختالفات درونی را در 

 اند.ای به مذاکره پرداختهای و فرامنطقههای منطقهدستور کار قرار داده و نیز برای استفاده از چتر امنیتی قدرت

کند تا چین را در چارچوب است و تالش می ه بدون مهار را در قبال چین در پیش گرفتهآمریکا سیاست موازن

انجام شده  یاهمطالعات کتابخان یهو بر پا یلیتحل یفیتوص یوهبه ش پژوهش یناالمللی هدایت کند. نظم فعلی بین

 است.
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 مقدمه  -1

های اصلی یکی از دغدغه پیرامونی هایبر حوزه تالش برای کنترل بر منابع و تسلط جغرافیایی

ها در طول تاریخ بوده است. اهمیت این مسئله برای امنیت کشورها گاهی تا آنجا پیش حکومت

یک  عی نظیر نفت، آبتواند بستگی تام به یک منبع طبیمی هارود که حیات و موجودیت آنمی

های کشورها در سطوح مختلف، وابستگی حالینباارودخانه و یا یک مسیر ارتباطی داشته باشد. 

های جغرافیایی دارند. از سوی دیگر از آنجا که سرزمین یکی متفاوتی نسبت به منابع و موقعیت

های از سرزمیندست  یآسانبههای مدرن است هیچ دولتی ملت-دولت هایمؤلفهاز مهمترین 

سرزمین  برای حفظ کشد و تالشفاقد منابع یا کارایی استراتژیک برای آن باشند نمی هرچندخود 

 است. مدرنهای ملت -های اساسی دولتیکی از کارویژه

شان تعیین کنندۀ سرنوشت بسیاری از ها و منافعدر دورۀ جنگ سرد ابرقدرت کهیدرحال

پیدا کرده و امکان رشد  یچندقطباز جنگ سرد جهان ماهیت  وقایع جهان بودند، در دورۀ پس

ای از های منطقهکه مناطق و قدرت ایگونهای فراهم گشت بههای منطقههر چه بیشتر قدرت

و در برخی از مناطق تغییرات قدرت منجر به  مند شدندفرصت بیشتری برای تحرک بهره

(. Mousavi Shafaee & Naghdi, 2016: 149های قدرت جهانی گشت)جایی قطبجابه

ای . در این منطقه دو سیستم زیرمنطقهتردید منطقه جنوب شرق آسیا مهمترین این مناطق استبی

و  رفتهگشکلکره  یرهجزشبهوجود شمالی و جنوبی وجود دارند. سیستم شمالی حول مناسبات 

شکل ی جنوبی چین تشود پیرامون دریاسیستم جنوبی که کشورهای بیشتری را نیز شامل می

 (.Shahandeh, 1995: 17)یابدمی

ها های ایجاد شده به یکی از مهمترین نگرانیتنش دلیلبههای اخیر در سال 1دریای جنوبی چین

الملل تبدیل شده است. این منطقه عالوه بر داشتن منابع دریایی، ذخایر نفت و برای امنیت بین

الملل است که ساالنه هزاران کشتی از انی و تجارت بینهای کشتیرگاز یکی از مهمترین آبراهه

های تجاری عبوری از این کنند. برخی آمارها حاکی از آن است که ارزش محمولهآن عبور می

منطقه سالیانه بالغ بر پنج تریلیون دالر است. همچنین در این منطقه صدها جزیره وجود دارد که 
                                                           

1- South China Sea (SCS)/南中国海 in Chinese 



170 ـ سال چهاردهم، شماره دوم، تابستان ________________________   1397فصلنامه ژئوپلیتیک 

ر ای نظیهای فرامنطقهساحلی است. در این میان، قدرتبسیاری از آنها مورد مناقشه کشورهای 

آمریکا، انگلستان و استرالیا نیز نسبت به تحوالت این منطقه حساس بوده و حتی اقدام به برگزاری 

ی ااند. دخالت نیروهای فرامنطقههای مشترک نظامی با برخی کشورهای ساحلی کردهرزمایش

 های بسیاری را بر آنید مسئله شده و پیچیدگیهای دریای جنوبی چین باعث تشددر تنش

 تحمیل کرده است.

های دریای شد، آبآلمان خط مقدم نظامی جنگ سرد را شامل می نیکه سرزم طورهمان»

های آینده را شکل جنوبی چین ممکن است خط مقدم نظامی مناقشه بزرگ دهه

گویای اهمیت منازعه دریای جنوبی  خوبیبه(. این تعبیر رابرت کاپالن Kaplan, 2016«)دهند...

ای ای و فرا منطقههای منطقهآرایی قدرتچین و عمق ژئوپلیتیکی آن است.جایی که صف

های گیرد و به آرامی در حال تبدیل شدن به کانون تراکم گسلتری به خود میابعاد جدی تدریجبه

 یی چین و روسیه مانورهایژئوپلیتیکی دوران گذار پس از جنگ سرد است.در این منطقه از سو

کنند و از سوی دیگر آمریکا، انگلیس، ژاپن، استرالیا و برخی کشورهای ساحلی مشترک برگزار می

ا در پوشانی آنهمسائل مختلف و هم یختگیآمدرهمدهند. های مشترک دریایی تشکیل میگشت

به وجود آورد. مهمترین را نیز  یاهیچندالهای تواند بحراناست که می یاگونهبهاین حوزه 

شوند عبارتند از: خیزش نظامی و اقتصادی مسائلی که در حوزه دریای جنوبی چین مطرح می

پاسیفیک و روابط استراتژیک توکیو -در منقطه آسیا متحدهایاالت ترپررنگچین، حضور 

در  ی وواشنگتن، آ.سه.آن، افزایش قدرت نیروهای دریایی منطقه، رقابت بر سر منابع و انرژ

ای اقیانوس آرام نهایت امنیت دریانوردی و تجارت. دریای جنوبی چین یکی از دریاهای حاشیه

امل چند شگیرد و را در بر می لومترمربعیکای در حدود سه و نیم میلیون آید و ناحیهبه شمار می

ند و هستساکنین بومی  هرگونهشود. این جزایر فاقد صد جزیره کوچک مرجانی، سنگی و.... می

اند. شان سکونت داده شدهها برای اثبات ادعاهایتنها در بخشی از آنها افرادی از طرف دولت

اده قرار کشورهای منطقه مورد استف وسیلهبهاین منطقه به لحاظ منابع دریایی بسیار غنی است که 

 کشورهای.مقدار نامشخصی از ذخایر نفت و گاز نیز در آن وجود دارد ینهمچنگرفته است. می

، کنگ(، تایوان، فیلیپینساحلی این دریا عبارتند از جمهوری خلق چین )به همراه ماکائو و هنگ
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های جهان دریای جنوبی چین یکی از مهمترین آبراه مالزی، برونئی، اندونزی، سنگاپور و ویتنام.

چین در این  کنند و تنها در سواحلهزار کشتی از این منطقه عبور می 70است که ساالنه بیش 

میلیون بشکه نفت از تنگه  17شود.روزانه بیش از می کاال جابجامیلیون تن  660منطقه بیش از 

 دو تقریباًبرابر کانال پاناما است. همچنین  17برابر کانال سوئز و  7 تقریباًکند که ماالکا عبور می

میلیون نفر در  500ه گذرد و قریب باز مسیر دریای جنوبی چین می LNGسوم ترانزیت جهانی 

 تأمینآن کار و تجارت کرده یا غذای خود را  وسیلهبهسواحل دریای جنوبی چین 

بررسی چگونگی بازآرایی  دنبالبهبر این اساس در این نوشتار (.Cahill, 2012: 2-4کنند)می

صلی ا ژئوپلیتیکی این منازعه در ابتدای قرن بیست و یکم و همچنین تبیین راهبردهای بازیگران

 حاضر در آن هستیم. 

 روش پژوهش -2

ای مقاله توصیفی تحلیلی بوده و برای نگارش مقاله از اسناد و اطالعات کتابخانه روش تحقیق

بهره برده شده است.همچنین تالش شده است با توجه به در جریان بودن مسئله و تغییرات زیاد 

 آن از جدیدترین منابع ممکن استفاده شود.

 تحقيقپيشينه  -3

بسیاری داشته است.  یگذشته فرازوفرودهامنازعه دریای جنوبی چین در طول چند دهه 

رغم باید در مناقشات عصر استعمار در منطقه جستجو کرد چرا که علیهای این منازعه را میریشه

استعمارگران تعیین شده و یا بر اساس  وسیلهبهوجود مرزهای طبیعی در منطقه، بخشی از مرزها 

حاکم برخی کشورهای منطقه در گذشته مورد ادعا قرار گرفته است. در  عنوانبهملکرد آنها ع

شوند و تعدادی از آنها می یرالجزامجمع 9جزیره وجود دارد که شامل  200این منطقه بیش از 

اند. جزایر مورد مناقشه دریای جنوبی به پنج از سوی کشورهای مختلف مورد مناقشه قرار گرفته
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در جنوب،  3در شمال، اسپارتلی 2در شمال شرقی، پاراسل 1شوند. جزایر پراتاه تقسیم میگرو

در میانه شرقی قرار دارند. همه این جزایر  5در مرکز و اسکاربورو شول 4کلسفیلد بانکجزایر مک

سل اادعاهای ویتنام تنها به جزایر پار کهدرحالیاند. از سوی چین و تایوان مورد ادعا قرار گرفته

شود. از سوی دیگر فلیپین نیز درباره تعداد زیادی از جزایر اسپارتلی، و اسپارتلی محدود می

کلسفیلد بانکو اسکاربورو شول ادعای مالکیت دارد. مالزی و برونئی تنها بر تعداد جزایر مک

 (.Bader & Others, 2014: 3کمی از جزایر اسپارتلی ادعا دارند )

ای دارد، متری و با نزدیکی نسبی که به چین قاره 200زدیک خط عمق پراتا، ن الجزایرمجمع

تواند جز از سوی جمهوری خلق چین یا تایوان مورد ادعا قرار گیرد که خود به مسئله نمی عمالً

 در حال حاضر تحت نظارت تایوان هستند. الجزایرمجمعگردد. این وحدت چین باز می

 برخالفدو عرصه دریایی و زمینی وجود دارد اما  اختالفات مرزی چین و ویتنام در هر

اختالفات مرزهای زمینی که بسیار ناچیزند، اختالف در مرزهای دریایی بسیار عمیق و 

بوده است. این اختالفات هم بر سر مناطق مورد اعتراض طرفین بوده است و هم  ینآفرمشکل

م طی قشه. مرز زمینی چین و ویتنابر سر مبنای حقوقی الزم برای تعیین حق حاکمیت طرفین منا

تعیین شد و طی یازده سال پس از آن مراحل مختلف  1886قراردادی بین چین و فرانسه در سال 

هر دو کشور در حال حاضر نسبت به این قرارداد اعتراضاتی دارند.  حال یناتثبیت را طی کرد با 

 کن و دریای جنوبی چین مربوطاما بخش عمده اختالفات مرزی بین چین و ویتنام به خلیج تون

د حقوقی مور یبه مبنامرزهای زمینی، نسبت  برخالفآنکه چین در این مورد  ویژهبهشود. می

بحث  2حق حاکمیت در خلیج تونکن در ذیل ماده  1886اتکای ویتنام اعتراض دارد.در قرارداد 

دقیقه  43درجه و  105پاریس  النهارنصفشده است. بر این اساس تمامی جزایر واقع در شرق 

تنام هستند به آنام یا وی النهارنصفاند و مابقی جزایر که در غرب این شرقی، به چین واگذار شده

                                                           

1- Pratas Islands/东沙 

2- Paracel Islands/ 西沙 

3- Spratly Islands/南沙群岛 

4- Macclesfield Bank/中沙 

5- Scarborough Shoal/黄岩岛 

https://en.wiktionary.org/wiki/%E8%A5%BF%E6%B2%99
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 داندتعلق دارند. اما مشکل آنجاست که ویتنام این خط را خط مرزی خود در خلیج تونکن می

ها با رد این مسئله ینیآورد. اما چو بخش زیادی از خلیج را جز آبهای داخلی خود به شمار می

بهای اعتباری نسبت به آ گونهیچهتنها به تقسیم جزایر پرداخته است و  1886معتقدند که قرارداد 

 .خلیج ندارد

اسپارتلی و پاراسل از دیرباز محل توقف و ترانزیت ماهیگیران چینی و ویتنامی  الجزایرمجمع

، فرانسویان با 1930تا  1920های یتنام در سالاند. اما در دوران حضور استعمار فرانسه در وبوده

سامان بخشیدن به فرآیندهای اداری و تحقیقاتی این جزایر را به ویتنام ملحق کردند. پس از آن 

به تصرف خود در آوردند و به خاک خود ضمیمه کردند.  1938ها این جزایر را در سالژاپنی

ن جزایر را تصرف کردند اما خیلی زود مجبور های چینی ایبعد از جنگ جهانی دوم ناسیونالیست

حاکمیت توکیو بر این جزایر را ملغی  1951به تخلیه آنها شدند. قرارداد سان فرانسیسکو در سال 

ها در همان زمان اعالم کرد اما هیچ حاکمیت جدیدی را نیز بر آنها به رسمیت نشناخت. چینی

فرانسه  1956ینی اعالم کردند. هنگامی که در سال به این قرارداد اعتراض کرده و این جزایر را چ

های آخرین واحدهای نظامی خود را از این منطقه خارج کرد، سایگون نیروهای خود را در پایگاه

هایی را برای تحدید حدود در جزایر نصب کرد. مانده از فرانسه مستقر ساخته و عالمت جایبه

ترین جزایر در پاراسل را نیست نیز برخی از شرقیدر همان زمان نیروهای چین کمو حال ینابا 

 1974اشغال کردند. تایوان نیز بخشی از جزایر اسپارتلی را به تصرف خود درآورد. در سال 

ن آ موجببه شدند کهنیروهای نظامی چین کمونیست و ویتنام بر سر جزایر پاراسل درگیر 

باقی  طرفبی متحدهایاالتند. در این نبرد ها توانستند اکثر جزایر را به تصرف خود در آورچینی

روی داد که طی آن  1988ماند. مهمترین درگیری چین و ویتنام بر سر جزایر اسپارتلی در سال 

در  (.Cohen, 2002: 593) نیروی دریایی چین چندین کشتی نیروی دریایی ویتنام را غرق کرد

کشور  این کهیدرحالچین کمونیست درآمد پاراسل به اشغال  الجزایرمجمعتمامی  تقریباًنهایت 

اسپارتلی هیچ سهمی نداشت و چندین جزیره در مرکز غربی و جنوب غربی  الجزایرمجمعدر 

-Beauregard, 1949: 36و شمال غربی در کنترل فیلیپین بود) اسپارتلی به هانوی تعلق داشتند

40.) 
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ای را اشغال نکرده اما زیرهاسپارتلی هیچ ج الجزایرمجمعجمهوری خلق چین در  هرچند

کلسفیلد بانک، پالت و نانشان و تو، وست یورک، جزایر مکادعاهای آن بر سر جزایر تهی

 الجزایرمجمعالیه جنوبی همچنین صخره رید با فیلیپین دچار تضاد است.از سوی دیگر در منتهی

وکونیا و شرقی مانند ل نزدیک مالزی عمقکماسپارتلی پکن همانند تایپه نسبت به برخی مناطق 

 یباًتقرکه کلسفیلد با آنمک الجزایرمجمعجمز در پهنه دریای ساراواک با مالزی اختالف دارد. 

زیر آب قرار دارد نیز مورد ادعای جمهوری خلق چین قرار گرفته است. برای چین ادعا بر سر 

مناطق  دهدازه میاست چرا که تملک آنها به این کشور اج کنندهیینتعاین جزایر بسیار 

 پیوند دهد و به این ترتیب الجزایرمجمعبرداری انحصاری اسپارتلی و پاراسل را به این بهره

قسمت اعظم دریای جنوبی چین را در کنترل گیرد. اما از آنجا که قرارداد جامائیک که جمهوری 

ی یا فاقد زندگمسکون های غیرکند که صخرهت، تصریح میخلق چین آن را به امضا رسانده اس

ین منطقه اقتصادی انحصاری باشند، چ گونهیچهای برای استقرار توانند بهانهاقتصادی ممکن، نمی

رو ودر این مسئله با فقدان ادله حقوقی برای سلطه بر آنها روبرو است.چین درباره صخره اسکارب

 کرده است. اختالف قرار دارد نیز ادعاهایی را مطرح یلیپینف یانحصارکه در منطقه اقتصادی 

دیگر در حوزه فیلیپین اختالف تایوان با این کشور بر سر کانال باشی است. مانیل، با تکیه بر 

سمتی واگذار کرده است، ق متحدهایاالتکه بر مبنای آن اسپانیا، فیلیپین را به  1898سال  قرارداد

. زند، مورد ادعا قرار داده استیاز کانال قابل کشتیرانی باشی را که نقطه جنوبی تایوان را دور م

خود را با تکیه بر این قرارداد  الجزایرمجمعآبهای متعلق به  1961و از آنجا که فیلیپین از سال 

مایل مشخص نموده لذا  200، 1978تعیین کرده و منطقه اقتصادی انحصاری خود را نیز از سال 

تعیین شده منطبق  1979ه در سال با منطقه اقتصادی انحصاری تایوان ک کامالًاین منطقه 

ساراواک و جزایر  عمقکم(. چین همچنین نسبت به مناطق Beauregard, 1949: 47شود)می

ناتونا ادعاهایی دارد که منجر به تنش با اندونزی شده است. این مناطق دارای ذخایر عظیم گاز 

نا د. میدان گازی ناتودانطبیعی بوده و پکن حق خود را برای کشف و استیصال آن محفوظ می

 (.Cohen, 2002: 515)یکی از بزرگترین میادین گازی جهان است
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 وضعيت فعلی -4

گردد اما این مسئله در های منازعه دریای جنوبی چین به چندین دهه قبل باز میگرچه ریشه

ه ها روایت متفاوتی از منازعاز طرف هرکدامهای اخیر بار دیگر اهمیت یافته است و در سال

با درخواست مشترک ویتنام  2009ها از سال های فعلی بار دیگر و پس از مدتتنش. وجود دارد

حدود فالت قاره گسترده آنها در این منطقه مطرح شد. چین  تأییدو مالزی به سازمان ملل برای 

 تفال حدود خصوص در ملل سازمان ویژه در پاسخ به این اقدام، اعتراض خود را به کمیسیون

نقشه از  یک وسیلهبهخواهی و تعدی مالزی و ویتنام تسلیم کرد. این متن مبنی بر رد زیاده1هقار

نقشه  این گشت.شد،همراهی میکل دریای جنوبی چین را شامل می تقریباًمنطقه ادعایی چین که 

 ,Poling)خط منطقه مورد نظر چین را مشخص کرده بود که به همین اسم نیز شهرت یافت 9با 

کنترل جزایر پاراسل را با بیرون راندن  1974که ذکر شد چین از سال  طورهمان (.2 :2013

 25نیروهای نظامی ویتنام در دست دارد. اما در جزایر اسپارتلی ویتنام بر بیشتر جزایر، حدود 

بر هفت یا هشت جزیره کنترل دارند، مالزی چهار  هرکدامجزیره، مسلط است. چین و فیلیپین 

ب کوچک هستند که امکان نص قدریناایوان تنها بر یک جزیره تسلط دارد. اکثر جزایر جزیره و ت

دارد.  که ایتوابا نام است یوانتاها وجود ندارد. بزرگترین جزیره مربوط به تجهیزات نظامی در آن

ند توانهای سی یکصد سی میتایوان در آن یک پادگان و یک فرودگاه احداث کرده که هواپیما

احیای ادعاهای چین در قبال دریایی  دنبالبه (.Bader & Others, 2014: 4فرود آیند) در آن

ها باال این کشور در این منطقه بار دیگر تنش وسیلهبهجنوبی چین و ساخت جزایر مصنوعی 

حال  اند. ژاپن درگرفته و بسیاری از کشورهای منطقه اقدام به تقویت نیروی دریایی خود کرده

های قانونی و افکار عمومی برای بازسازی نیروی دریایی خود رهایی از محدودیت تالش برای

است که پس از جنگ جهانی دوم موجبات عدم تحرک نظامی این کشور را فراهم آورده است. 

آمیز چین متا تحرکات خصوبتقویت نیروی دریایی خود برای مقابله  دنبالبهویتنام و فیلیپین 

برداری کرده است که خواستار تبدیل شدن از استراتژی دریا محور خود پردههستند. اندونزی نیز 

به یک قدرت دریایی در این منطقه است. استرالیا از یک چارچوب کالن امنیتی در قالب اتحاد 
                                                           

1- Commission on the Limits of the Continental Shelf (CLCS) 
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کند. هند نیز با بازنگری در های متوسط در منطقه اقیانوس هند و آرام طرفداری میقدرت

ش کرده است تا از این تغییرات در محیط دریایی عقب نماند. در این استراتژی دریایی خود تال

میان روسیه دکترین دریایی خود را بر مبنای شراکت استراتژیک با چین در اقیانوس آرام قرار 

آمریکا نیز بر مبنای استراتژی آسیا محور خود در حال تقویت نیروی  متحدهایاالتداده است. 

با  حالینباا .(Singh, 2015: 9)ابی به برتری در این منطقه استدستی منظوربهدریایی خود 

دی انداز منطقه تا حآمریکا چشم متحدهایاالتچین و دوری آن از  یسوبهاخیر فیلیپین  چرخش

تغییر داده است. همچنین اگر شایعات توافق ویتنام با چین نیز به وقوع بپیوندند نیز کار برای 

 آمریکا بسیار دشوار خواهد شد. ویژهبههای دورتر قدرت

 

 
 مناطق ادعایی از سوی کشورهاو  ینچ یجنوب یایدر: 1شماره نقشه 
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 مؤثربازیگران  -5

افع اند تا مندر تالش هرکدامدر مناقشه دریای جنوبی چین بازیگران مختلفی حضور دارند که 

رخی از بازیگران در این ب حالینا باحداکثری پیگیری کنند.  صورتبهخود را در این منطقه 

ی در هایدارند و برخی نیز نظیر اتحادیه اروپا تنها به صدور اعالمیه یترپررنگمنطقه حضور 

کنند. بر انداز خود را تنها از مسیرهای دیپلماتیک پیگیری میباب این مسئله بسنده کرده و چشم

 .ودشخته میپردااین مناقشه این اساس در ادامه به بررسی مواضع مهمترین بازیگران حاضر در 

 چين -1-5

با در پیش گرفتن استراتژی عدم مناقشه در سیاست خارجی تالش کرد که  1987چین از سال 

هیچ  حالینبااهای جهانی و کشورهای همسایه داشته باشد. اما حداقل درگیری را با قدرت

اساس  کند. چین نیز بریحاکمیت سرزمینی مسامحه نم ویژهبهکشوری بر سر مسائل حاکمیتی، 

این قاعده عام سعی کرده است تا از حاکمیت سرزمینی خود دفاع کند همچنان که هنوز تایوان 

داند. این رویه در کنار استراتژی عدم مناقشه منجر به ناپذیر از سرزمین خود میرا بخشی جدایی

.این ستراتژیک بهره بگیرنداز سیاست ابهام ا یطورکلبهها در این مسئله آن شده است که چینی

گیرد که این کشور همواره توسعه اقتصادی و مدرنیزاسیون را سرچشمه می ازآنجااستراتژی 

 حفظ حاکمیت و اتحاد حالیندرعبخش اساسی منفعت ملی خود تعریف کرده است و  عنوانبه

دیگر دو اصل با یکگیرد. در نتیجه از تعامل این منفعت حیاتی خود در نظر می عنوانبهکشور را 

 & Shariatiشود )استراتژی ابهام استراتژیک برای پیشبرد اهداف دوگانه متولد می

Pournajafi, 2015: 140اند ها در این مسیر با بهره گرفتن از تعابیر مثبت کوشش نموده(.چینی

ریت مدی های منازعه راتا در عین پیشبرد اهداف سرزمینی خود تا حد ممکن روابط با دیگر طرف

ته جمعی با دیگر بازیگران منطقه نیستند و پیوسها حاضر به مذاکره دستهکنند.عالوه بر این، چینی

دارند که منازعه دریای جنوبی تنها بخش کوچکی از مشکل چین با همسایگان این اعالم می

های رویکردها و ای نیز در دیدگاهای از سوی چین، زمینهکشور است. البته چنین رفتار دوگانه

با توجه به رشد اقتصادی باالی چین متمایل به  سویکهمسایگان آن دارد. این کشورها از 
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هراس دارند  شدتبهآن نیز  روزافزوناین کشور هستند، اما از سوی دیگر از قدرت  با یهمکار

 رترؤثمحضور  دنبالبهکنند. در نتیجه این کشورها و خیزش چین را تهدیدی علیه خود تلقی می

اند و همین مسئله در سطحی دیگر بر پیچیدگی مناسبات دریای واشنگتن در مناسبات منطقه بوده

احساس تهدید  سویکدر منطقه، چین از  متحدهایاالتجنوبی چین افزوده است. با حضور 

کند قدرت دفاعی خود را افزایش داده و از سوی دیگر همچنان بیشتری کرده و تالش می

ترین قدرت جهان وارد رویارویی و تنش شود. لذا چین نیازمند مدیریت بزرگ خواهد بانمی

هم از منافع  زمانهم صورتبههوشمندانه روابط با قدرت هژمون است تا از این مسیر بتواند 

نماید. در حال  تأمینملی خود دفاع کرده و هم ثبات پیرامونی و حاکمیت سرزمینی خود را 

 بر محیط امنیتی پیرامونی چین، آمریکا است. از تأثیرگذارتغیر اصلی حاضر از منظر امنیتی، م

داند که پاسیفیک است باید ب-تقویت نفوذ خود در منطقه آسیا دنبالبهنظرگاه چین، آمریکا اگر 

پذیر است. به دیگر سخن، این امر تنها از طریق ایفای نقش سازنده از سوی آن کشور امکان

ای، های منطقهالمللی باید با همکاری قدرتهای بیندارای مسئولیت یک قدرت عنوانبهآمریکا 

هماهنگ  آمیز وضمن کمک به توسعه اقتصادی و یکپارچگی منطقه، زمینه ایجاد یک محیط صلح

را برای کشورهای منطقه فراهم آورد. ایفای نقش سازنده همچنین مستلزم انجام اقدامات عملی 

اندازد، است. در هنگام بروز دی که ثبات منطقه را به مخاطره میو منصفانه در مواجهه با موار

اختالفات بین کشورهای منطقه، آن کشور نباید با استفاده از وضعیت پدید آمده سعی در اخذ 

آمریکا با برگزاری  متحدهایاالتکه  است یحالامتیاز منطبق با منافع خویش نماید. این در 

اختالفات قدیمی بین کشورهای منطقه در دریای جنوبی چین به مانورهای مشترک و یا با اعاده 

ها نیز نیچی هرحالبهمواجه کرده است.  بستبنرانی چنین مسیری را با بهانه حفظ آزادی کشتی

کنند. های قاطعانه خود در دریای جنوبی را تعبیر به برآورده ساختن انتظارات مردمی میسیاست

ه گلوبال ک ینظرسنجنمونه در یک  عنوانبهکنند؛ می تأیید ینوعبه ها نیز این روایت رانظرسنجی

درصد نظر دهندگان چینی معتقد بودند دولت چین برای حل  80تایمز آن را انجام داده بود، 

 .(Khezri, 2012: 750مسئله دریای جنوبی در صورت لزوم باید از نیروی نظامی استفاده کند)

محدود  محاصره و دنبالبهکنند، می تأکید مرتباًآنچه که  برخالفها اند که آمریکاییها مدعیچینی



 179   بازآرایی ژئوپلیتیکی در دریای جنوبی چین  _____________________________________

 کردن چین هستند. 

 فيليپين -2-5

پاریس میان  1898جزیره است که بر اساس معاهده  7100ی متشکل از الجزایرمجمعفیلیپین 

ست. در و بریتانیا به وجود آمده ا متحدهایاالت 1930و اسپانیا و همچنین توافق  متحدهایاالت

منازعه دریای چین جنوبی،فیلیپین در ابتدا به معاهده پاریس برای اثبات ادعاهای خود استناد 

کرد اما پس از مدتی دریافت که این معاهده کارایی الزم را برای مقابله با چین در یک مناقشه می

 خود بر اساسهای حقوقی ندارد. لذا با کمی تغییر در ادعاهای خود و همچنین بازبینی در روش

به دعاوی خود در این مناقشه سامانی دوباره داد. مهمترین بخش  2009المللی در سال قوانین بین

در حالت  گردد. این منطقهادعای فیلیپین به تعیین منطقه انحصاری اقتصادی و فالت قاره باز می

شود و عریف میمایل دریایی ت 200ملل متحد درباره حقوق دریاها  یوناساس کنوانسعادی بر 

در شرایطی که تعیین این میزان از منطقه انحصاری اقتصادی و فالت قاره کشورهای ساحلی 

 حل منصفانه برای مشخص کردن راهیکدریاها در تضاد با یکدیگر باشد، این کشورها باید به 

و  نمحدوده هر یک از کشورها دست یابند. به علت اختالفات موجود با چین و تایوان، فیلیپی

در دریای جنوبی چین  خود راهنوز منطقه انحصاری اقتصادی و فالت قارۀ  کدامیچهمالزی 

دریا و صخره در  یرهجز 11 (. فیلیپین و چین بر سرPoling, 2013: 9اند)مشخص نکرده رسماً

فیلیپین در یکی از این جزایر مورد اختالف اقدام به اختالف دارند.  یکدیگربا  جنوبی چین

رود و دلیلبهها میان این دو کشور فرودگاه و استقرار پانصد سرباز کرده است. تنشساختن 

بار دیگر اوج گرفت. که پس از تغییرات  2012نیروهای چینی به جزایر اسکاربورو شول در سال 

اعمال شده از سوی مانیل، این کشور مسئله مالکیت جزایر و منابع مورد اختالف را در سال 

المللی الهه برد و علیه چین اقامه دعوا نمود. دولت وقت مانیل مدعی شده ه بینبه دادگا 2013

بود که چین حق استفاده از منابع طبیعی این دریا را برای خود انحصاری کرده و خود را مالک 

خطوط »داند. عالوه بر این، مقامات فیلیپین تحدید حدود بر مبنای نقشه موسوم به جزایر آن می

 12دانند.سرانجام دیوان حکمیت الهه در الملل دریاها میحقوق بین برخالفرا «انهگفاصله نه
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ه استناد ب دادگاه بانهایی خود را درباره این مسئله صادر کرد. بر این اساس،  یرأ 2016جوالی 

دریای جنوبی چین اعالم کرد هیچ دلیل قانونی  1947خطوط فاصل رسم شده در نقشه سال 

گانه را مورد ادعای های داخل در خطوط فاصله نهدارد که منابع و صخرهبرای چین وجود ن

حقوقی و تاریخی قرار دهد. یک روز پس از اعالم حکم دیوان حکمیت، چین دست به انتشار 

 یقاز طر یجنوب یایدر در یلیپینبر حل منازعات با ف ینچ یبندیپا»عنوان  تحت یدسف یکتاب

منازعات آن و تفاهمات به ی،جنوب یایدر یرجزا ینبرچ یتمحاک یخکه در آن تار زد«مذاکرات

موضع و  همچنین و. شده است یحله تشرئمس ینحل ا یبرا ی همسایهدست آمده با کشورها

یر لیو جنمین، معاون وز .است قرارگرفته تأکیدی بار دیگر مورد جنوب ریایدر د ینچ یاستس

 ی،المللینب یداور یواند ینکهانخست » چین نیز در واکنش به این موضوع گفت: خارجهامور 

هار است. سوم، چ یاسیکنترل س یجهدادگاه نت ین. دوم، ساختار ایستن یالمللینب یدادگاه رسم

از  کییچهاز کشور غنا هستند و  یگرد یکیو  ییاروپا یدادگاه از کشورها یننفر از پنج داور ا

یها چگونه مآن یطی،شرا ین. در چندارندن ییآشنا یجنوب یایله درئو مس یاآس یتها با وضعآن

 یلتبد یالمللینقانون ب یخدر تار ییرسوا یکپرونده به  ینعادالنه صادر کنند؟ ا یتوانند حکم

 ,Zhenmin) «یستندارد، قابل اجرا ن یدادگاه که اعتبار عموم ینخواهد شد. حکم صادره ا

ی را رد و آن را محکوم کرد.چین از سوی المللدادگاه بین یرأ رسماًبه این ترتیب چین  (.2016

ما پروفکتو ا دیگر تالش نمود تا راه مذاکرات دوجانبه با فیلیپین برای حل این مسئله را بگشاید.

 درباره دریای دوجانبهیاسای، وزیر امور خارجه وقت فیلیپین،پروپوزال چین برای مذاکرات 

ادگاه الهه از سوی چین بعید است چنین رد کردن حکم د دلیلبهجنوبی چین را رد کرد و گفت 

 کهیدرحالاز سوی دیگر (.Lema& Petty, 2016)مذاکراتی آغاز شود و یا حتی به نتیجه برسد

ای جنوبی ریدر مناقشه د متحدهایاالتتا پیش از این سیاست فیلیپین مبتنی بر کمک گرفتن از 

در مقابل چین بود، اما پس از عوض شدن دولت و همچنین تهدید به اعمال فشارهای حقوق 

های جدید فیلیپین، دستور داد تا همکاری جمهوریسرئبشری از سوی آمریکا و اروپا دوترته، 

های مشترک دریایی لغو شوند. وی اظهار داشت که نظامی دو کشور از جمله مانورها و گشت

ایی حل توان ییتنهابهین در جهت عدم وابستگی به آمریکا گام خواهد برداشت و مانیل فیلیپ

http://www.reuters.com/journalists/karen-lema
http://www.reuters.com/journalists/karen-lema
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اعالم  2016اکتبر  21در نهایت دوترته در  .(Gomez, 2016)مسائل خود با چین را نیز دارد

می با آمریکا نظا یمانیپهمکرد که با پکن بر سر مسئله دریای جنوبی به توافق رسیده است و در 

میلیارد  5/13خواهد کرد. عالوه بر این اعالم شد که قراردادهای تجاری به ارزش  یدنظرتجد

جزیره برای فیلیپین  4دالر بین طرفین به امضا رسیده است که این قراردادها شامل احداث 

تردید این تغییر بی .(Blanchard, 2016)شودنیز می داوائوها در حوالی بندر چینی وسیلهبه

خارجی فیلیپین برای چین فرصتی طالیی خواهد بود تا صف متحدان آمریکا جهت در سیاست 

ی با کشورهای همسایه در دریای جنوب دوجانبههای در منطقه را شکسته و نظمی مبتنی بر توافق

 سازد. برقرارچین 

 ویتنام -3-5

با  یدر میان کشورهای ساحلی دریای جنوبی، ویتنام تنها کشوری است که دارای مرزهای زمین

ره ترین روابط را در دویکی از پرتنش یتنامو یزنچین نیز هست.و البته در میان این کشورها 

معاصر با چین داشته است. اختالفات ارضی چین و ویتنام در سه حوزه دریای جنوبی چین یا 

های اند. اما عالوه بر این، رقابتدریای شرقی )ویتنام(، خلیج تونکن و مرزهای زمینی تعریف شده

، بوده است. بر این اساس مؤثرهای جنگ سرد نیز در اختالفات دو کشور بندیسیاسی و دسته

 وجکامب ها جانب رژیم پولپوتویتنام با کامبوج، چینى 1978در جریان اختالفات مرزى سپتامبر 

اقدام این ه ک ،ها نیز به حمایت شورشیان کامبوج پرداختندرا گرفتند و در نقطه مقابل، ویتنامى

 ،سقوط کرد 1978رژیم پولپوت در کریسمس  کهیهنگام حالینباامورد اعتراض چین واقع شد. 

ن ای . در نتیجهنشینی کردندعقبهاى غرب کامبوج و مرزهاى تایلند خمرهاى سرخ به جنگل

ی را ترک کنند؛با این اقدام بسیارویتنام دستور داد تا خاک  خود همه متخصصانناکامی،پکن به 

رها شد. پکن همچنین سفیر خود در هانوی را به  تمامیمهنهاى عمرانى در این کشور، پروژه از

انه مرزها، چین به به از انسدادمسدود کرد.پس  یکلبهکشور فراخواند و مرزهای خود با ویتنام را 

، وبتنچینى طى شش  برد. نیروهایبه ویتنام حمله  ،این کشور خاک سربازان ویتنامى به تهاجم

ما ا .به تصرف خود درآوردندچندین شهر را  و خاک ویتنام پیشروى کردهعمق کیلومتر در  6
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نشینی کردند. در جریان اختالفات دریایی دو نیروهای چینی پس از مدت کوتاهی اقدام به عقب

، به جزایر پاراسل یورش برده و با کشتن تعدادی نیروی نظامی 1974ها در سال ینیچکشور نیز 

 1988منطقه را به تصرف خود درآورند. این مسئله به شکل مشابهی در سال  توانستند امییتنو

ها تا حد زیادی کاهش یافت. در در جزایر اسپارتلی نیز تکرار شد.اما با گذشت زمان خصومت

آوری را امضا کردند چین و ده کشور عضو آ.سه.آن در اجالس کامبوج توافق غیرالزام 2002سال 

 ینو همچن شدهیینتعها طرف س آن قرار شد چارچوب مذاکرات حل اختالف بینکه بر اسا

ی برای راهنمای عنوانبه، این سند عالوهبهالمللی گشتند. ها متعهد به پیروی از قوانین بینطرف

ا تجربه کردند ر یترباثباتجلوگیری از درگیری نیز تلقی شد. پس از آن نیز ویتنام و چین روابط 

بر سر رژیم حقوقی خلیج تونکن به توافق رسیدند. بر اساس این  2004در سال  کهیطوربه

درصد به چین اختصاص یافت. اما پس از این  77/46درصد منطقه سهم ویتنام و  23/53توافق 

طوالنی ثبات، ارسال درخواست ویتنام و مالزی به کمیسیون تحدید حدود فالت قاره  نسبتاًدوره 

مایل دریایی منطقه انحصاری  200که در آن ویتنام و مالزی خواستار  2009ل سازمان ملل در سا

مایل دریایی فالت قاره شده بودند، منجر به خشم پکن شد. چین در پاسخ به  350اقتصادی و 

نیز قانونی داخلی تحت عنوان  2012را منتشر کرد. ویتنام در سال « گانهخطوط نه»این اقدام نقشه 

شده  تأکیده تصویب رساند که در آن دوباره بر ادعاهای مطرح گشته، قانون دریا را ب

نیز چین اقدام به حفاری برای توسعه یک میدان نفتی  2013در سال  (.Poling, 2013:13)بود

 در مناطق مورد مناقشه کرد که این اقدام با اعتراض ویتنام روبرو شد.

این گروه در مقابل چین به مذاکره  عنوانبهدهند اعضای آ.سه.آن ترجیح می کهیدرحال

ر پایبند هستند. د دوجانبهاند که به مذاکرات در چارچوب کرده تأکیدها همواره بپردازند، چینی

ویتنام و مالزی توافقی را به امضا رساندند که بر اساس آن این  2016همین راستا در ماه ژوئن 

چارچوب آ.سه.آن به مذاکره با چین دو کشور پس از حل اختالفات دریایی با یکدیگر و در 

 (.BBC, 2016)بپردازند 
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 آمریکا متحدهایاالت -4-5

 احساسهژمون جهانی از خیزش چین،  عنوانبهآمریکا  متحدهایاالتعالوه بر نگرانی ابتدایی 

تهدید کشورهای منطقه از رشد فزاینده قدرت چین نیز باعث شده است که این کشورها از 

ه آسیا نیز در چرخش ب متحدهایاالتتی آمریکا در منطقه استقبال کنند.سیاست گسترش چتر امنی

 هرچندند. کندارای سه بعد درهم تنیدۀ اقتصادی، سیاسی و نظامی است که یکدیگر را تقویت می

چین از لحاظ اقتصادی سیستم بازار را پذیرفته است اما به لحاظ سیاسی همچنان حزب کمونیست 

ها هنوز نظم فرهنگی و ایدئولوژیک ، اینکه چینیعالوهبهکند. انی میدر این کشور حکمر

ها ینیآنکه چ ویژهبههای خود هستند ترویج ارزش دنبالبهاند و آمریکایی را بر جهان نپذیرفته

اه از نظرگ یجهدرنتشدت در حال تالش برای افزایش قدرت خود در ابعاد مختلف هستند و به

 ,Kaviani & Othersگردند)یک چالشگر بالقوه شناخته می عنوانبه آمریکایی آنها همچنان

2017: 37.) 

ات و پاسیفیک است، تغییر-آسیا یسوبهاز آنجا که مرکز ثقل اقتصاد جهانی در حال انتقال 

گیری ساختار امنیتی منطقه به روند کلی اوضاع منطقه تبدیل شده و هسته اصلی این تغییرات شکل

باره منافع استراتژیک کشورهای بزرگ در منطقه است.کره جنوبی، ژاپن و چگونگی تقسیم دو

اکنون بودجه نظامی نگرانی از خیزش چین در آینده از هم دلیلبهبرخی از کشورهای آ.سه.آن 

ز این اند. اامنیتی خود را با واشنگتن تعمیق بخشیده -های نظامیخود را افزایش داده و همکاری

پذیرفته شده است. از سوی  یراحتبه دهندهنظمقدرت  عنوانبهمنطقه  جهت حضور آمریکا در

نمایی نظامی دریایی، نفوذ و به سمت قدرت تدریجبهدیگر رقابت چین و کشورهای بزرگ 

یابد. این مسئله هم در نمایی یک سری از مشکالت و مسائل جدید گسترش میهمچنین بزرگ

که مسئله در اینجا  آن استوجود دارد و نکته اصلی دریای جنوبی چین و هم در دریای شرقی 

رقابت تنها بر سر قلمرو دریایی و منابع آن نیست بلکه توانایی اعزام و استقرار نیروها در فواصل 

د توجه که در اینجا مور است یگریددور دست با تکیه بر قدرت دریایی نیز مسئله استراتژیک 

 اکنونهم پاسیفیک از-گران معتقدند منطقه آسیاتحلیل قرار گرفته است. بر این اساس برخی از

وارد دوره جدیدی از رقابت استراتژیک در حوزه قلمرو دریایی شده است. با استفاده از چنین 
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ساالنه در حال افزایش حضور خود در منطقه است که همین امر بر پیچیدگی  متحدهایاالتفضایی 

 برای چین ایجاد کرده است. مسئله نیز افزوده و شرایط دشوارتری را

فیلیپین  1تشدید حضور نیروی دریایی آمریکا در منطقه از زمان اشغال تپه دریایی میسچیف

بوده است. اقدام آمریکا در آن زمان باعث  1995از سوی چین در دریای جنوبی چین در سال 

ر دخالت آمریکا د هایش در آن دوران شد. همچنیناحتیاط بیشتر چین و ادامه ندادن به پیشروی

 رچندهاقدامات دیپلماتیک با آ.سه.آن متمایل شود  یسوبهمسئله باعث شد چین برای حل مسئله 

این مذاکرات تا به حال بسیار کند و آرام پیش رفته است.آخرین بیانیه مشترک طرفین درباره این 

بی چین هر ، دریای جنوحالینباا (.Stashwick, 2017است) 2002موضوع مربوط به سال 

تر های اساسیور شدن تنشروزه شاهد رخدادهایی است که باعث نگرانی ناظران از احتمال شعله

در منطقه شده است. نزدیک شدن ناوگان دریایی و یا هواپیماهای آمریکایی به جزایر مصنوعی 

ت. اس رسیده به گوشهای اخیر بارها ها در این باره خبری است که در سالچین و واکنش چینی

مصنوعی  یرهبه جزیک ناو جنگی آمریکایی  2017اوت  9خبرها در  گونهینادر آخرین مورد از 

میسچیف که تحت اشغال چین است تحت عنوان عملیات آزادی دریانوردی نزدیک شده است. 

اند دهها از این عملیات آگاه شاند که از طرف آمریکاییمقامات فیلیپینی درباره این مسئله گفته

ها در قبال این اما ناوگان آنها در این عملیات حضور نداشته است. این در حالی است که چینی

گونه اقدامات را با ها این(. از آن سوی چینیFirstpost, 2017اند )اقدام واکنشی نشان نداده

ستادن راند یا با فهای ماهیگیری دیگر کشورها که به جزایر ادعایی چین نزدیک شدهحمله به قایق

نمونه، روزنامه  عنوانبهکنند. های خود به مناطق مورد مناقشه با دیگر کشورها جبران میقایق

های چینی به دو عدد قایق ماهیگیری ژوئن سال جاری واحد 18ویتنام گزارش داد که در  2توئتره

ز قبل ه رواند. بر اساس این گزارش حمله قبلی سویتنامی در نزدیکی جزایر پاراسل حمله کرده

های ویتنامی خسارت ژوئن رخ داده بود که در جریان آن نزدیک به شش هزار دالر به قایق 15در 

یک ماهیگیر ویتنامی کشته  2015وارد شده بود. همچنین در جریان یکی از این حمالت در سال 

                                                           

1- Mischief Reef  

2- Tuổi Trẻ 
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ها در صورت بسیاری از کارشناسان نگران درگیری مستقیم طرف (.Shim, 2017شده بود)

 ها در منطقه هستند.گونه تنششدید اینت

های خاصی است اما برخی نکات را دالیل حضور آمریکا در منطقه دارای پیچیدگی هرچند

ه های این کشور برای بازگشت به این منطقهسته اصلی استدالل استراتژیست عنوانبهتوان می

داری قتصاد مبتنی بر سرمایهتاریخی یک کشور با ا صورتبهدر نظر گرفت. از آنجا که آمریکا 

داری و اقتصادهای بزرگ برای آن از های جهان سرمایهتجاری است، لذا ارتباط با دیگر بخش

ت و پاسیفیک بسیار باالس-اهمیت بسیاری برخوردار است. توان و رشد اقتصادی منطقه آسیا

ره ای دیگر مانند کباشد، اما توسعه اقتصادی کشورهکه محور این رشد و توسعه چین می هرچند

جنوبی، هند، اندونزی و ... نیز بسیار چشمگیر بوده است. دلیل دیگر تغییر وزن ژئوپلیتیکی چین 

گر کنند اها تصور میاست که توازن استراتژیک در منطقه را بر هم زده، لذا آمریکایی در منطقه

گر نخواهند توانست به زودتر اقدامی در جهت تثبیت موقعیت خود در منطقه انجام ندهند، دی

این منطقه بازگردند و چین بر همۀ منطقه مسلط خواهد شد. دلیل سوم برای حضور آمریکا در 

منطقه اتخاذ رویکردی از جانب کشورهای پیرامونی چین است که بر مبنای آن، آنها در حوزه 

های مروزه در کشوراقتصادی به چین اتکا خواهند کرد و در حوزه امنیتی به آمریکا. این رویکرد ا

پیرامونی چین تا حد زیادی پذیرفته شده است. چهارمین دلیل برای افزایش حضور آمریکا در 

های کند هزینهمنطقه رویکرد اعتماد استراتژیک اوباما است که بر اساس آن آمریکا تالش می

مللی و الول بینیک بازیگر مسئ عنوانبهرفتارهای ناهنجار چین را افزایش داده و رفتار چین را 

یفیک پاس-در حال رشد مدیریت کند. از سوی دیگر آمریکا تنها نگران رشد چین در منطقه آسیا

نیست بلکه نگران نفوذ جهانی چین از جمله در مناطقی همانند آفریقا و آمریکای التین نیز هست. 

ده است. این ای بر روی کشورهای آفریقایی کرگذاری ویژهسرمایه 1990چین از اوایل دهه 

با تشکیل مجمع همکاری چین و آفریقا متناسب با نگاه استراتژیک چین به  2000روابط از سال 

بر این مبنا آمریکا تالش  (.Bakhshi, 2014: 103آفریقا شتاب بیشتری به خود گرفته است )

ظامی با آمریکا همکاری نکند تا چین را در منطقه پیرامونی خود درگیر کرده و مهار نماید.می

تایوان را افزایش داده، روابط با پنج متحد نظامی خود در منطقه را تقویت کرده و ژاپن، کره 
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داده است. متحدان خود در منطقه پوشش می عنوانبهجنوبی و تا همین اواخر فیلیپین را 

تقویت  اهای نظامی را برپا کرده و مشارکت استراتژیک با هند رها در این منطقه پایگاهآمریکایی

هیالری کلینتون، وزیر امور خارجه  2010در جوالی  (.Khezri, 2012: 754-756اند)نموده

به منافع آمریکا در دریای چین جنوبی اشاره کرد که شامل آزادی  صراحتبهوقت آمریکا، 

شوند. وی حفاظت از این الملل میتجارت، آزادی دریانوردی و  اعتبار هنجارها و حقوق بین

دریا  ، ایندرواقعپاسیفیک دانست. -های دولت خود در منطقه آسیارا جزء اصلی سیاست منافع

 شود. باراک اوباما،محسوب می متحدهایاالتیک راه آبی استراتژیک مهم برای نیروی دریایی 

ما »با حضور در پارلمان استرالیا درباره چین گفت:  2011آمریکا، نیز در نوامبر  جمهوریسرئ

آمیز و رونق اقتصادی چین داریم و این واقعیت دارد که چین به میق در رشد صلحمنافعی ع

است موازنه آمریکا سی متحدهایاالتبر این مبنا « اقتصاد جهانی تحت رهبری آمریکا پیوسته است.

بدون مهار چین را در این دوره در قبال این کشور در پیش گرفته است. در این راستا آمریکا 

پاسیفیک -ازنه چین را برای تداوم بخشیدن به نظم آمریکایی حاکم بر منطقه آسیاسیاست بازمو

های استراتژیک آمریکا با در دستور کار قرار داده است. تقویت اتحادها و گسترش همکاری

کشورهای منطقه از جمله ژاپن، استرالیا، کره جنوبی، تایلند، تایوان،سنگاپور، نیوزلند، هند و 

شرکای راهبردی آمریکا در منطقه بدین منظور مورد توجه قرار گرفته است.  انعنوبهاندونزی 

کرد که  تأکید 2014اقیانوسیه در بهار -چاک هیگل، وزیر دفاع آمریکا، در نشست امنیتی آسیا

لیه نظم اصول او که یزمانتا  است ودر این منطقه متعهد  مجدد یتیکیژئوپلواشنگتن به توازن 

به خطر  ایکشیده نشود، به شیوه دیگری عمل نخواهد کرد؛ اما اگر نظم منطقه الملل به چالشبین

 (.Jansiz & Bahrami, 2015: 128-132افتد آمریکا بیکار نخواهد نشست)

 مالزي -5-5

ه وابستگی ب دلیلبه ینچرغم داشتن اختالفات ارضی در دریای چین جنوبی با مالزی علی 

آمیز پکن را نادیده گرفته است. در دوره واره اقدامات تحریکگذاری و تجارت با چین همسرمایه

های اخیر برگزاری مانورهای نظامی در نزدیکی ایالت ساراواک و تعدی گارد ساحلی چین به قایق



 187   بازآرایی ژئوپلیتیکی در دریای جنوبی چین  _____________________________________

 حالنیباابه وجود آورده بود.  کواالالمپورهایی را برای مقامات مالزیایی در منطقه میری نگرانی

را چ بود تا در چارچوب آ.سه.آن فشارهای بیشتری را به چین بیاورد.مالزی همواره سعی کرده 

 های سیاسی و اقتصادیگیری در زمینهمحور اصلی تصمیم عنوانبهها این سازمان که برای مدت

(. این کشور Mottaghi & Ahmadi Khoy, 2016: 121) برای کشورهای عضو بوده است

های منطقه در پیش گرفته و ای را در قبال تنشطانههای محتاهای اخیر همواره سیاستدر سال

های نظامی خود را با هر دو کشور آمریکا و چین حفظ نموده است.این رویکرد همچنان پیمان

 یرویواکنش نبود که  2016رو به تغییر نهاد و در اوایل سال  تدریجبه 2015از اواخر سال 

و  های لوکونیای جنوبییگیری چینی به صخرههای ماهدریایی مالزی در قبال نزدیک شدن قایق

احضار سفیر چین در کواالالمپور به این دلیل،شرایط جدیدی را به وجود آورد.دیگر اقدامات 

ه تری از سوی کواالالمپور در مناقشاین کشور در این برهه نیز حکایت از اتخاذ استراتژی فعاالنه

گسترش  یسوبهحرکت آرامی را  2011سال مالزی از  .(Noor, 2016)دریای جنوبی چین دارد

لئون پانتا، وزیر  2015ها در بهار ها با آمریکا آغاز کرده است. در راستای این همکاریهمکاری

زمینه نظامی همکاری خواهند داشت و همه این  75دفاع آمریکا، اعالن کرد که دو کشور در 

 ,Jansiz & Bahramiگیرد)ها در راستای توانمندسازی ارتش مالزی صورت میهمکاری

2015:136). 

 ژاپن و کره جنوبی -6-5

باطی شاهراه ارت عنوانبهاهمیت کریدور ارتباطی دریای جنوبی چین  دلیلبهژاپن و کره جنوبی 

شرق آسیا و وابستگی این دو کشور به انرژی منتقل شده از این مسیر خود را درگیر این مناقشه 

درصد از انرژی خود را از طریق این  65و کره جنوبی در حدود  درصد 60بینند. ژاپن حدود می

کنند. البته در مورد ژاپن باید اختالفات تاریخی را نیز به آن اضافه نمود. از سوی می تأمینمسیر 

دیگر ژاپن نیز نظیر همه همسایگان چین از خیزش این کشور و نتایج احتمالی آن نگران بوده و 

فعی و محتاطانه در قبال این کشور دارند. نزدیکی ژاپن به آمریکا، که سعی در اتخاذ مواضع تدا

پس از جنگ جهانی دوم شکل گرفته نیز خود علت دیگری است که شکاف بین چین و ژاپن را 
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محدود کردن چین در منطقه مانورهای مشترکی را با کشورهای  منظوربهکند. ژاپن تر میعمیق

در این منطقه نیز  متحدهایاالتهای دریایی همچنین در گشتساحلی این دریا برگزار کرده و 

تجهیز نیروهای نظامی کشورهای  منظوربهشرکت جسته است. عالوه بر این ژاپن از آمادگی خود 

ن خبر ی برای مقابله با چینظام یتجسس یماهایو هواپ یگشت یشناورهاحاشیه دریای جنوبی به 

ها از سوی تومومی اینادا، وزیر دفاع ژاپن، این سیاست پس از اعالم (.Panda, 2016)داده است

ها به این کشور نسبت به بازی کردن با آتش در دریای جنوبی دریک اندیشکده آمریکایی، چینی

چین هشدار دادند. وزیر دفاع چین، ژاپن را به ایجاد تنش در منطقه برای استفاده خود از این 

نماید، زنی یا حفاری بطق تحت کنترل چین اقدام به گشتفضا متهم کرد و گفت اگر ژاپن در منا

های دولتی چین نیز نسبت به فروافتادن دو نیروهای نظامی چین بیکار نخواهند نشست. رسانه

 یروزآبه، نخست ینزوش (.Jonhson, 2016)قدرت شرق آسیا به ورطه جنگ سرد هشدار دادند

 ژاپن»شد،گفت: الئوس برگزاردر  2016تامبر سپآن که در .سه.آ یدر اجالس کشورهانیز ژاپن،

مداوم  یهااز تالش من .نگران است شدتبه ینچ یجنوب یایپکن در در یارض یدرباره ادعاها

. گرانمن شدتبه ینچ یو جنوب یشرق یایدر در یکنون یتدر وضع جانبهیک ییرتغ یجادا یبرا

 ینکه از لحاظ قانو یلیپین،و ف یناه چاز حکم دادگ ینچ یجنوب یایدر ۀدو جناحِ مناقش یدوارمام

مناقشه منجر خواهد  ینا یزآمبه حل مسالمت ینکنند و ا یتاالجراست، تبعدو جناح الزم یبرا

 (.Abe, 2016)«دوش

 برونئی -7-5

 1984الحمایگی بریتانیا، در سال برونئی کشوری کوچک است که بعد از قریب به یک قرن تحت

ن کشور سیاست فعالی در این حوزه نداشته و ادعاهای آن تنها در به استقالل رسیده است. ای

های سازمان ملل متحد ثبت شده است. بر این اساس بخش کمیسیون حقوق دریاها و اقیانوس

مایل و فالت قاره  200مایل، منطقه انحصاری اقتصادی را  12های سرزمینی خود را بروئنی آب

 .(Roach, 2014: 3) استمایل دریایی تعیین کرده  200را نیز 
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 استراليا -8-5

درصد از  54استرالیا منافع سرزمینی در دریای جنوبی چین ندارد اما این دریا مسیر عبور هرچند

تجارت خارجی این کشور است. بر اساس آنچه که وزیر امور خارجه سابق این کشور، باب کار، 

کند. اما ها حمایت نمیاز طرف یکیچه از ینچگفته است این کشور در منازعه دریای جنوبی 

 آید حمایتمی حساببهی منازعه در مقابل چین سویک آنکه آ.سه. حلراهاسترالیا از  حالینباا

آنچه این کشور را مجبور به دخالت در این منازعه کرده است مربوط به منازعات  مسلماًکرد. 

ییر مرحله اول این خیزش چین و تغنیست بلکه در  یگیریماهارضی، منابع کربنی و یا حتی حق 

پاسیفیک است که منجر به بروز نگرانی در کانبرا شده است. از جمله -توپوگرافی قدرت در آسیا

کنند، احساس چین از نادیده گرفتن نکات دیگری که نخبگان کانبرا از آن اظهار نگرانی می

ا .سه.آن نسبت به استرالیاعتمادی کشورهای آهایش از سوی دیگر کشورها و همچنین بیتخلف

در صورت کوتاهی در مقابله با چین است. مسئله آزادی تجارت و عبور و مرور، اعتبار هنجارهای 

ها نظر آن هب ها در این مناقشهالملل نیز مسائل مهمی هستند که استرالیاییالمللی و حقوق بینبین

همسو با خود در منطقه نظیر استرالیا  در بسیج کشورهای متحدهایاالتنقش  هرحالبهدارند. اما 

قدرتمندترین کشور جهان از ابزارهای  عنوانبهو ژاپن را نیز نباید نادیده گرفت چرا که آمریکا 

برخوردار است.  هایییتمأمورویژه خود برای ترغیب یا اجبار کشورها برای همراهی در چنین 

های مشترکی را با آمریکا در این منطقه تا به امروز گشت 1980بر این اساس استرالیا از سال 

 .(Lowyinstitute, 2016 & Wesley, 2012: 47)داشته است

 هند -9-5

هند نیز همواره نسبت به تحوالت دریای جنوبی چین حساس بوده است. نیروی دریایی هند در 

ور در شامنیت تجاری و حفاظت از منافع این ک تأمینهای اخیر تالش کرده است تا به نام سال

 یک همسایه، که سابقه عنوانبهاین منطقه حضور یابد. عالوه بر مسئله خیزش چین که هند را 

با امضای قراردادی  2011ها از سال نگران کرده است؛ هندی شدتبهاند، درگیری نیز با هم داشته

دا با ند از ابتاند. این اقدام هبا ویتنام اقدام به اکتشاف نفت و گاز در دریای جنوبی چین کرده
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اعتراض شدید پکن همراه بود اما مقامات دهلی علیرغم همه فشارهای پکن پیوسته تالش 

ها حضور خود در دریای جنوبی چین و اکتشاف اند تا در منطقه حضور داشته باشند. هندیکرده

ز نظر این موضوع ا کهدرحالیاند، منابع در این منطقه را همواره یک موضوع تجاری جلوه داده

وزارت خارجه هند  2012ها همواره یک مسئله حاکمیتی تلقی شده است. در ماه ژوئن چینی

درباره مواضع چین در دریای جنوبی اعالن کرد که خود را نسبت به آزادی دریاها و ترویج رشد 

داند. روی دیگر سکه حضور هند در این منطقه به تالش این غیرانحصاری اقتصادی متعهد می

گردد. از این جهت قدرت چین باز می 1یک متعادل کننده عنوانبهبرای مطرح کردن خود کشور 

گر دی عنوانبهرا  متحدهایاالتهند در دوره اخیر تالش کرده است تا پیوندهای خود با آ.سه.آن و 

هند همچنین قراردادهای دفاعی مشترکی را نیز با  .بازیگران حاضر در این منطقه تحکیم بخشد

 (.Jansiz & Bahrami, 2015:135and Pant, 2012)و کره جنوبی به امضا رسانده است ژاپن

در منطقه که باید موضع آن در قبال منازعه دریای جنوبی چین را مورد  مهمدیگر بازیگر 

این کشور توان دریایی و یا هوایی مداخله مستقیم در  هرچندتوجه قرار داد کره شمالی است. 

وجود خصومت بین این کشور و آمریکا و متحدان آن،  دلیلبها ندارد اما دریای جنوبی چین ر

 آنکه این ویژهبهای شرق آسیا همواره مورد توجه قرار داد کره شمالی را باید در معادالت منطقه

ر تردید کره شمالی از های قابل توجهی نیز برخوردار است. بیکشور از قدرت موشکی و هسته

ای را به ضرر آمریکا تغییر دهد حمایت خواهد کرد اما شاید در کنار قهامری که توازن منط

قشه در یک منا خصوصبههای نظامی بزرگی نظیر چین و روسیه حرف چندانی برای بیان قدرت

 دریایی نداشته باشد.

 گيرينتيجه -6

ر یک هژمون در حال ظهور د عنوانبهجمهوری خلق چین  توان گفتبر اساس آنچه گذشت می

حاکمیتی  اهداف تأمینتالش است تا با گسترش نفوذ و تسلط خود بر محیط پیرامونی عالوه بر 

قدرت  عنوانبهسازی در این محیط نموده و مانع تسلط آمریکا و سرزمینی، اقدام به ثبات

                                                           

1- Balancer 
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ای خود شود. چین در سه دهه اخیر برای دستیابی به این گر در سیستم پیرامونی منطقهمداخله

ز سیاست ابهام استراتژیک در منازعه دریای جنوبی پیروی کرده است تا هم منافع خود هدف ا

 چین همچنین درکرده و هم مانع گسست کامل کشورهای پیرامونی از این کشور شود.  تأمینرا 

دست یافته و آنها را از صف  دوجانبهتالش است تا با کشورهای پیرامونی خود به توافقات 

ا سازد و بر این اساس نظمی چینی را بر منطقه حاکم سازد. در این راستا متحدان آمریکا جد

سال فرصتی طالیی  70تغییر دولت در فیلیپین و چرخش سیاست خارجی این کشور پس از 

ها محسوب شده که در صورت برقراری روابطی عادالنه، منصفانه و سودمند برای برای چینی

وند و خود در منطقه ش علیه گیری کمربندی امنیتیز شکلها خواهند توانست مانع اطرفین،چینی

آن همکاری با چین را جایگزین سازند. اما باید توجه داشت که این تنها هنگامی ممکن  جایبه

 هایش در فیلیپین تداوم یابد.است که دولت دوترته و سیاست

یاء و تقویت اح دنبالبهپاسیفیک -به محیط امنیتی آسیا دهندهنظمقدرت  عنوانبه متحدهایاالت

نظم گذشته مبتنی بر تقویت اتحادهای دوجانبه و چندجانبه در پیرامون نزدیک چین است. بر 

های مختلف نظامی رغم قدرت روز افزون چین در حوزهعلی تا کندیماین اساس آمریکا تالش 

درت نطقه قو امنیتی، با تقویت همسایگان این کشور و همچنین گسترش حضور خود در این م

 داری درچین را موازنه کند.اما از آنجایی که امروزه چین یکی از محورهای اصلی اقتصاد سرمایه

مریکا آ متحدهایاالتلذا ،آمیز خود پایبند بودهجهان است و تا به امروز نیز به استراتژی صلح

یکایی چین نظم آمر سیاست موازنه بدون مهار را در قبال این کشور در پیش گرفته و تا زمانی که

 متحدهتایاالموجود را به چالش نکشیده است آمریکا نیز به این سیاست خود پایبند خواهد بود. 

المللی تضمین پایبندی چین به قوانین بین دنبالبهآمریکا در مرحله اول در دریای جنوبی چین 

کرده است و  این را اعالم صراحتبهموجود نظیر حقوق دریاها و آزادی تجارت است و 

سازی در مقابل چین اقدام ها برای موازنهسازی با چین در مرحله دوم قرار دارد.آمریکاییموازنه

اند ردهکها و اتحادهایی ای جهت برقراری ائتالفهای منطقهبه بسیج کشورهای پیرامونی و قدرت

ین که چ است ینا دنبالبهاند. سیاست موازنه بدون مهار های قدیمی را تجدید نمودهو یا پیمان

 الملل نگاه دارد.پذیر در نظام بینرا همچنان یک بازیگر مسئولیت
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کشورهایی نظیر مالزی، ویتنام و برونئی نیز در تالش خواهند بود تا با متوسل شدن به قدرت 

موازنه قوا در  متحدهایاالتای و های منطقهو حمایت از قدرت .آن و دریافت کمکجمعی آ.سه

 عنوانبهطلبانه پکن شوند. ژاپن های توسعهطقه را ترمیم کرده و مانع از گسترش سیاستمن

ای رقیب، سعی در بسیج دیگر کشورها علیه چین دارد و متحد اصلی مهمترین قدرت منطقه

های اخیر تالش زیادی برای احیای قدرت نظامی رود. ژاپن در سالشمار میآمریکا در منطقه به

ن از نگرانی از خیزش چی دلیلبهت. دیگر متحد آمریکا در منطقه استرالیا است که خود کرده اس

کند اعتماد داند و تالش میاکنون خود را موظف به حضور در دریای جنوبی چین میهم

همسایه غربی چین  عنوانبهآورد. از سوی دیگر هند  به دست گونهیناکشورهای آ.سه.آن را نیز 

اند، در تالش است تا به کمک آمریکا و سیاری از گذشته با هم داشتهکه اختالفات ارضی ب

کشورهای پیرامونی چین کمربند امنیتی این کشور را تکمیل کرده و یک سیستم امنیتی پیچیده 

ش موازنه بخ عنوانبهاند تا خود را ها در تالشبرای کنترل چین به وجود بیاورد. همچنین هندی

 نند.قدرت چین نیز مطرح گردا

تردید مناقشه دریای جنوبی چین در میان مدت و حتی بلند مدت فاصله زیادی با یک نبرد بی

احتمالی دارد و شاید بتوان گفت با توجه به وابستگی متقابل اقتصادی کشورهای منطقه به یکدیگر 

ا که تاکنون ب طورهماندر این منطقه رخ نخواهد داد و کشورهای منطقه  گاهیچهچنین امری 

، این روند انداولویت دادن به منافع اقتصادی، مسائل امنیتی و اقتصادی را از یکدیگر جدا ساخته

همچنان ادامه خواهد یافت و رشد ابعاد این مناقشه را تنها در حوزه به نمایش گذاشتن قدرت و 

 یهای کوچک بتوان متصور شد. عامل دیگری که امکان هرگونه درگیردر نهایت برخی درگیری

حاصل آنکه وجود  ای در منطقه است.های هستهسازد حضور قدرتبزرگ را دور از ذهن می

 رگونههای در منطقه و وابستگی متقابل اقتصادی کشورها به یکدیگر هزینه های هستهقدرت

زایش اف شدتبهدرگیری را  هرگونهجنگی در منطقه را به حدی باال برده است که تصور وقوع 

ش تنامنیتی و در نهایت جنگ سرد کشورهای حاضر در منطقه حداکثر امکان  قابتدهد. لذا رمی

سنجی ثبات در منطقه با توجه به توانند باشند. از سوی دیگر امکاناین منازعه می در یدارپا

انداز مثبتی برخوردار های قاطعانه چین نیز در میان مدت از چشمهای آمریکا و سیاستنگرانی



 193   بازآرایی ژئوپلیتیکی در دریای جنوبی چین  _____________________________________

های منازعه تالش خود را برای کسب امتیازات بیشتر رسد طرفمی نظربهشرایط نیست. با این 

و جلوگیری از پیشروی طرف مقابل بر اساس اقدامات محدود و کنترل شده گذاشته و تغییرات 

 استراتژیک تنها در سطوح دیپلماتیک قابل دستیابی باشند.

 قدردانی -7

کده معارف اسالم و علوم سیاسی پژوهشی دانش دانند از معاونتالزم می بر خودنگارندگان 

 سپاسگزاری نمایند. از انجام پژوهش حاضر حمایت دلیلبه)ع(  دانشگاه امام صادق
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