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چكيده
درياى جنوبى چين در زمان جنگ جهانى دوم و جنگ سرد از نظر ژئوپليتيكى 
و ژئواستراتژيكى براى كشورهايى نظير: اياالت متحده، اتحاد جماهير شوروى و 
ژاپن از اهميت ويژه اى برخوردار بود. اين كشورها از اين دريا در قالب فرصتى 
براى افزايش حضور و نفوذ خود در شرق آسيا بهره مى بردند. اگرچه با كاهش 
نفوذ ژاپن و فروپاشى شوروى از تعداد بازيگران در اين حوزه كاسته شد، اما 
اخيراً ظهور قدرت هاى بزرگ و متوسط در منطقه زمينه ساز تحوالتى جديد در 
اين دريا شده است. عالوه بر اين در سال هاى گذشته نه تنها از ارزش اين دريا 
كاسته نشده بلكه با كشف منابع معدنى، نفتى و گازى در اين حوزه، بر اهميت 
آن افزوده شده است. اين عوامل به همراه روند روبه رشد قدرت اقتصادى و 
نظامى چين و قدرت منطقه اى شدن آن، تحوالتى را در اين دريا بوجود آورده 
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است كه موجب افزايش نقش آفرينى بازيگران منطقه اى و فرامنطقه اى شده 
است. با اين وجود سواالتى كه در اين پژوهش درصدد پاسخ به آنها هستيم 
اين است كه با تحوالت ژئوپليتيكى رخ داده در درياى جنوبى چين و افزايش 
تعداد بازيگران منطقه اى و فرامنطقه اى در اين دريا، اين بازيگران چه اهدافى 
را دنبال مى كنند؟ و راهبردها و سياست هاى اين بازيگران چه پيامدهايى را 
در اين دريا به همراه اشته است؟ فرضيه ى اين پژوهش اين است كه افزايش 
قدرت چين، ورود بازيگران متوسط منطقه اى و نيز قدرت هاى فرامنطقه اى 
در  چين  جنوبى  درياى  ژئو اكونوميكى  و  ژئوپليتيكى  تحوالت  با  همزمان 
سال هاى اخير منجر به افزايش ادعاهاى بازيگران نسبت به اين دريا و تالش 
براى افزايش نفوذ و كنترل بر اين دريا در جهت دستيابى به منابع موجود آن 
شده است كه اين مسأله بستر تشديد تنش ها و افزايش بى ثباتى در منطقه 

را فراهم نموده است.
واژه هاى كليدى: درياى جنوبى چين، ژئوپليتيك، بى ثباتى، قدرت هاى 
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مقدمه
درياى جنوبى چين در آسياى جنوب شرقى واقع شده است. درياى جنوبى چين 
از جمله درياهايى است كه بعد از جنگ جهانى دوم مورد توجه ويژه قرار گرفته 
و در سال هاى اخير با توجه به تحوالتى كه در آن و همچنين حوزه پيرامونى آن 
رخ داده است بر اهميت آن افزوده است. اين دريا در زمان جنگ جهانى دوم و 
جنگ سرد براى قدرت هاى بزرگى نظير: اياالت متحده، اتحاد جماهير شوروى و 
ژاپن از اهميت ويژه اى برخوردار بود. اين كشورها همواره در تالش براى دستيابى 
و كنترل بر آب هاى اين منطقه بوده و درصدد استفاده از پتانسيل ارتباطى آن براى 
انجام امور تجارى و بازرگانى، حمل و نقل، انتقال نيروهاى نظامى و نيز براى افزايش 
نفوذ و حضور خود در شرق آسيا بوده اند. اگرچه با كاهش نفوذ ژاپن و فروپاشى 
اتحاد جماهير شوروى از تعداد بازيگران در اين حوزه كاسته شد، اما در سال هاى 
اخير ظهور قدرت هاى بزرگى نظير چين و روند روبه رشد قدرت اقتصادى، نظامى 
و سياسى و قدرت فرا منطقه اى شدن آن و همچنين افزايش نقش آفرينى ديگر 
بازيگران اين منطقه و تالش آنها براى دستيابى و كنترل بر اين دريا به همراه كشف 
منابع معدنى، نفتى و گازى در سال هاى اخير در درياى جنوبى چين، تحوالتى را از 

نظر ژئوپليتيكى در اين دريا بوجود آورده است.
درياى جنوبى چين در قرن بيست و يكم ميالدى نيز، تحت تأثير عواملى 
افزايش  چين،  كشور  نظامى  و  سياسى  اقتصادى،  توسعه  و  رشد  افزايش  نظير؛ 
مناسبات اقتصادى، رقابت هاى اقتصادى، سياسى و نظامى در منطقه، روند تدريجى 
و روبه رشد انتقال قدرت بين المللى از قاره آمريكا و اروپا به شرق آسيا، اتحادها و 
اعتالف هاى منطقه اى و فرامنطقه اى و همچنين كشف منابع معدنى و انرژى در 
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بستر و زير بستر اين دريا از نظر ژئوپليتيكى و ژئواستراتژيكى اهميت زيادى يافته 
است. فاكتور افزايش قدرت اقتصادى، سياسى و نظامى چين و به تبع آن افزايش 
عوامل  مهم ترين  از  يكى  آسيا  شرق  جنوب  و  شرق  در  خصوصاً  كشور  اين  نفوذ 
تغييرات ژئوپليتيكى در اين دريا بوده است. همچنين، تشديد سياست هاى كنترلى 
و افزايش ادعاهاى مالكيتى بر مناطق پيرامونى اين دريا توسط چين و تأثيرات آن 

در افزايش توان ژئوپليتيكى و استراتژيكى اين دريا مؤثر بوده است. 
از زمانى كه كشور چين رشد و توسعه اقتصادى  در سال هاى اخير خصوصاً 
اقتصادى  سياسى،  زمينه هاى  در  بسيارى  است پژوهش هاى  كرده  شروع  را  خود 
و نظامى صورت گرفته و آثار متعددى نيز منتشر شده است. اين در حالى است 
كه با وجود آثار علمى متعدد در خصوص اين كشور، در رابطه با مناطق و حوزه 
پيرامونى خصوصاً درياى جنوبى اين كشور كه در سال هاى اخير شاهد تنش ها و 
درگيرى هاى متعددى نيز در آن هستيم، آثار و نوشته هاى علمى اندكى وجود دارد. 
بسيارى از مطالب و نوشته هاى مربوط به اين دريا به صورت غيرعلمى و بيشتر در 
قالب تحليل هاى سياسى و يادداشت هاى روزانه و به صورت اخبار و داده هاى خام و 
بدون مبانى تئوريك منتشر شده اند. در رابطه با اين موضوع معدود مقاالتى به زبان 
انگليسى و فارسى وجود دارد كه در اين پژوهش از برخى از آنها استفاده شده است. 
با اين حال كمبود منابع در رابطه با اين دريا و تحوالت آن، ضرورت پژوهش در اين 

مورد را افزايش داده است.
سواالت مطرح است كه  بنابراين با توجه به مطالب پيش گفته اكنون اين 
با تحوالت ژئوپليتيكى رخ داده در درياى جنوبى چين و افزايش تعداد بازيگران 
منطقه اى و فرامنطقه اى در اين دريا، اين بازيگران چه اهدافى را دنبال مى كنند؟ 
همراه  دريا به  اين  در  را  چه پيامدهايى  بازيگران  اين  سياست هاى  و  و راهبردها 
داشته است؟ فرضيه اين پژوهش اين است كه افزايش قدرت چين، ورود بازيگران 
متوسط منطقه اى و نيز قدرت  هاى فرامنطقه اى همزمان با تحوالت ژئوپليتيكى 
و ژئو اكونوميكى درياى جنوبى چين در سال هاى اخير منجر به افزايش ادعاهاى 
بازيگران نسبت به اين دريا و تالش براى افزايش نفوذ و كنترل بر اين دريا در 
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جهت دستيابى به منابع موجود آن شده است كه اين مسأله  بستر تشديد تنش ها 
و افزايش بى ثباتى در منطقه را فراهم نموده است.

در اين پژوهش در ابتدا مفاهيمى نظير ژئوپليتيك مناطق و تحول ژئوپليتيكى 
مناطق به عنوان چارچوب مفهومى تشريح خواهد شد. سپس تحوالت ژئوپليتيكى 
درياى جنوبى چين بررسى خواهد شد. در ادامه ادعاها، منافع و راهبرد بازيگران 
و كنشگران منطقه اى و فرامنطقه اى در اين دريا توضيح و تبيين خواهد شد و در 

نهايت پيامدهاى اين راهبردها و سياست ها مورد بررسى قرار خواهد گرفت.

1. ژئوپليتيك مناطق و تحول ژئوپليتيكى
در بررسى و مطالعه ى نظام بين الملل، مناطق1 به عنوان خرده نظام2 در نظر گرفته 
شده اند. خرده نظام ها به خودى خود يك نظام به محسوب مى شوند و مى توان آن 
در  اما  داد،  قرار  بررسى  مورد  و  گرفت  نظر  در  نظام ها  ديگر  از  منفك  و  مجزا  را 
يك سطح كالن تحليل سيستمى، يك مجموعه روابط پيچيده بين تمام واحدها 
وجود دارد. بنابراين اگرچه خرده نظام ها در درون خود به صورت يك نظام مستقل 
عمل مى كنند، اما در درون نظام بين المللى زير مجموعه ى نظام بين المللى هستند. 
يك سيستم منطقه اى به عنوان يك خرده نظام، شامل مناطقى از جهان است كه 
بازيگران تشكيل دهنده آن از لحاظ جغرافيايى در نزديكى يكديگر قرار دارند و عوامل 
مختلف سياسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى آنها را به يكديگر پيوند مى دهد. 
اين وضعيت باعث مى شود رفتار هر يك از آنها بر ديگرى تأثير بگذارد. پيوندهاى 
بين اعضاى منطقه و تأثيرپذيرى اعضاء از يكديگر موجب مى شود تا مجموع آنها به 
صورت يك سيستم عمل كنند(قاسمى و ناظرى،1390: 141). همچنين مكان ها 
و فضاهاى جغرافيايى، بسته به موقعيت، مشخصات و عناصر ساختارى و كاركردى 
خود داراى ارزش هاى متفاوتى هستند كه بعضى از آنها به دليل عدم ثبات و پايدارى 
در بستر زمان دچار تغيير و تحول مى گردند. مطالعه  موقعيت، ساختار و كاركرد 
يك مكان و فضاى جغرافيايى به ما كمك مى كند درك بهترى از آن منطقه داشته 
1.Regions
2.Sub System
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و اثر درون منطقه اى يا برون منطقه اى و در نتيجه برد منطقه اى، فرامنطقه اى يا 
جهانى نقش و اثر آن را تشخيص دهيم. در واقع مطالعه  استعدادها و قابليت هاى 
مكان و فضاى جغرافيايى، وزن ژئوپليتيكى آن را مشخص مى كند(پيشگاهى فرد و 

عرب،1390: 54).
بسيار  منطقه اى  مطالعات  حوزه ى  در  اخير  قرن  در  كه  نظرياتى  از  يكى 
سياسى  تحوالت  بررسى  براى  زيادى  بسيار  اهميت  از  و  گرفته  قرار  توجه  مورد 
و نظامى مناطق برخوردار است، نظريات ژئوپليتيك است. در نظريات ژئوپليتيك 
واحد مطالعه منطقه است. در اين ديدگاه، پديده هاى سياسى در چارچوب«  حوزه  
براساس  را  مناطق  ژئوپليتيك،  نظريه پردازان  مى شوند.  بررسى  آن  جغرافيايى» 
ويژگى هاى ژئوپليتيكى آنها مورد مطالعه قرار مى دهند(جعفرى ولدانى،1388: 28). 
ژئوپليتيك از نقش آفرينى هاى سياسى ـ   محيطى در چارچوب مفهوم قدرت سخن 
يا  همكارى  و  روابط  مطالعه   از:  است  عبارت  ژئوپليتيك  اساس  اين  بر  مى گويد؛ 
رقابت ميان قدرت ها بر اساس امكاناتى كه محيط جغرافيايى در اختيار مى گذارد 
يا امكاناتى كه در اين راستا مى توان از محيط جغرافيايى گرفت. مسلماً هدف يك 
قدرت( به منزله  پديده اى سياسى ـ محيطى) از اين روابط، ايجاد موازنه هاى رقابتى 
با قدرت هاى ديگر براى تأمين امنيت در راستاى حفظ منافع ملّى و گستردن آن با 
توجه به چگونگى بهره گرفتن از نقش امكانات جغرافيايى است. از اين ديدگاه ويژه، 
ژئوپليتيك را مى توان هنر ايجاد موازنه قدرت با رقيبان براى تأمين منافع ملّى در 
سطوح منطقه اى و جهانى دانست( مجتهد زاده،1381: 21). ژئوپليتيك در جهان 
امروز كه ابرقدرت ها داراى تفوقى هستند تنها به معنى رقابت استراتژى ها در ابعاد 
جهانى نيست، ژئوپليتيك مجموعه   پيچيده  نيروهاى متخاصم و متعددى است كه 
براى سرزمين هايى به ابعاد كوچك به كشمكش مى پردازند، كه خواه به اين منظور 
كه با رغبت و يا به زور، تفوق سياسى خود را برقرار سازند و خواه به اين منظور كه 

رقباى خود را بى كم و كاست از صحنه بيرون رانند(الكست،1368: 7).
در نظم جديد جهان امروزى تشخيص و تبيين رابطه ى بين جغرافيا، قدرت و 
نظم جهانى در دوره ى جنگ سرد به طور قابل مالحظه اى با آنچه كه نظريه  پردازان 
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متفاوت  مى كنند  مطرح  جديد  ژئوپليتيك  يك  حدود  تعيين  براى  ژئوپليتيكى 
است. در جهان امروز ژئوپليتيك بهتر از هر زمانى به توصيف تالش هاى جديد 
براى تعيين شكل و وضع جهان پس از جنگ سرد پرداخته است(پيشگاهى فرد و 
موسوى فرد،1388: 24 ـ23). نظريه  ژئوپليتيك به بررسى ارتباط انسان با طبيعت، 
ارتباط قدرت ملّى و جغرافيا يا ريشه هاى جغرافيايى قدرت ملّى و ميزان امكان تغيير 
عوامل زيست محيطى در جهت رفع نيازهاى انسانى و ملّى مى پردازد قدرت ملّى 
و كنترل سرزمينى كانون اين نظريه را تشكيل مى دهد(دهقانى فيروزآبادى،1389: 
31).با اين وجود منطقه( به عنوان يك اصطالح جغرافيايى) در صورت باردار شدن 
عناصر و خصيصه هاى آن از نظر سياسى تغيير ماهيت داده و به منطقه  ژئوپليتيكى 
تبديل مى شود(حافظ نيا،1385: 111). از طرفى نيز مناطق ژئوپليتيكى( برخالف 
بر  آنها  ديناميسم  و  دارند  پويا  و  ديناميك  سرشتى  و  نبوده  استاتيك  مناطق)  
پايه « نظريه  تحول و تكامل منطقه ى ژئوپليتيكى» از مدل خاصى كه داراى پنج 

مرحله اى است پيروى مى كند(حافظ نيا،1389: 1).
مرحله اول: وجود يك منطقه  جغرافيايى محض است كه بر پايه  يك يا چند 
خصيصه يا عنصر ساختارى و كاركردى داراى تجانس و يگانگى مى باشد. چنين 
منطقه اى به مثابه  كالبد فضايى و چارچوب جغرافيايى فرايندهاى سياسى عمل مى كند.
مرحله دوم: پيدايش منطقه  ژئوپليتيكى است. پيدايش منطقه  ژئوپليتيكى 
و  عناصر  كه  معنى  بدين  است.  سياسى  حيث  از  منطقه  شدن  باردار  مستلزم 
خصيصه هاى ساختارى و كاركردى منطقه  جغرافيايى از منظر بازيگران سياسى 
بويژه حكومت ها ارزش و اعتبار پيدا مى كند و نظر آنها را به خود جلب مى نمايد. 
جايگاه  بازيگران  استراتژى  و  منافع  و  اهداف  در  مزبور  عناصر  ديگر  سخن  به 

ويژه اى پيدا مى كند.
مرحله  اين  در  است.  ژئوپليتيكى  سازه  توسعه   و  شكل گيرى  سوم:  مرحله 
بازيگران سياسى بر پايه ى تصور خود از ارزش عناصر منطقه و نقشى كه در تأمين 
منافع آنها دارند دست به اقدام و تكاپو مى زنند تا كاركرد عناصر مزبور را تحت كنترل 
درآورده و در راستاى اهداف و منافع خود، آنها را شكل داده و مورد بهره بردارى قرار 
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دهند و دست رقبا را از كنترل آنها دور نگه دارند. آنها سعى مى كنند نقش عناصر 
مزبور را در راستاى منافع خود مديريت نموده و يا رقبا را از دسترسى و مديريت آنها 
دور كنند و يا آنها را بر عليه رقباى خود به كار ببرند. در اين مرحله و در پرتو فعال 
شدن بازيگران سياسى اعم از درون منطقه اى و برون منطقه اى، الگوهاى مختلف 
رفتارى اعم از همگرايى، واگرايى، رقابت، كشمكش، ستيز، همكارى بين بازيگران 
سياسى براى كنترل و مديريت ارزش ها و عناصر منطقه بوجود مى آيد كه از آن به 

سازه ژئوپليتيكى تعبير مى شود. 
مرحله چهارم: در اين مرحله منطقه بر سر دو راهى قرار دارد:1ـ غلبه نيروهاى 
همگرا بر نيروهاى واگرا و توسعه همگرايى در منطقه بين بازيگران. 2ـ غلبه نيروهاى 
واگرا بر همگرا و توسعه ى واگريى در منطقه. البته حالت سومى نيز ممكن است 
تصور شود و آن موازنه بين نيروهاى همگرا و واگرا مى باشد. كه اين وضعيت در واقع 
همان تداوم مرحله ى سوم يا سازه ژئوپليتيكى است، كه به تقسيم نيروها و شكاف 
منطقه اى و كاهش كاركرد ها و اثربخشى پتانسيل هاى ذاتى منطقه كمك مى نمايد.

مرحله پنجم: اين مرحله، محصول وضعيت دوگانه مرحله ى قبل مى باشد. يعنى 
چنانچه نيروهاى واگرا چيره شوند و منطقه به كمال و عقالنيت ژئوپليتيكى برسد 
و زمينه براى رسميت پيدا كردن همكارى و تعاون منطقه اى فراهم شود، سازمان 
منطقه اى شكل مى گيرد. سازمان منطق اى كه در پرتو ديپلماسى فعال و مثبت 
همگراساز پديد مى آيد، در واقع چارچون بهادى و حقوقى رسمى است كه الگوهاى 
همكارى بين بازيگران را در يك يا چند بعد و بر پايه  يك يا چند عنصر ساختارى 
و يا كاركردى تعريف مى نمايدو در نقطه مقابل چنانچه نيروهاى واگرا بر نيروهاى 
همگرا چيره شوند منطقه به سوى تشديد بحران و يا بازگشت به مرحله ى سوم 

حركت خواهد نمود( حافظ نيا،1389: 3).
با اين وجود اقيانوس ها و درياها نيز به عنوان بخش اعظمى از كره زمين و 
همچنين به عنوان بخشى از مناطق در پژوهش هاى مطالعات منطقه اى از ديرباز 
از اهميت بسيارى برخوردار بوده  است. اگرچه در گذشته از درياها فقط استفاده 
اقتصادى و تجارى مى شد، اما با افزايش قدرت نظامى كشورها و گسترش نيروى 
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دريايى بخصوص افزايش قدرت دريايى قدرت هاى بزرگ و اهميت تسلط بر آبها، 
درياها مورد توجه اكثر كشورها قرار گرفته است. با اين وجود از چند قرن گذشته 
تاكنون بر اهميت درياها از لحاظ اقتصادى( وجود منابع معدنى، نفتى، گازى، شيالت 
و منابع آبزى، استفاده هاى تجارى، بازرگانى و ارتباطى)، نظامى(پتانسيل درياها 
براى ايجاد و يا افزايش قدرت دريايى در راستاى افزايش توان نظامى) و سياسى( 
تأثيرگذارى درياها در مسائل حاكميتى مربوط به آنها، اتخاذ سياست خارجى و 
كنترل محيط پيرامونى و نحوه تحديد مرزهاى آبى) و نيز از حيث ژئوپليتيكى و 
ژئواستراتژيكى افزوده شده است. عالوه بر اين امروزه نقش درياها در اتخاذ راهبرد و 
سياست خارجى كشورهاى مجاور دريا( و حتى كشورهاى غيرمجاور) و نيز سياست 
بين الملل انكار ناپذير است. در درياى جنوبى چين نيز در 2 قرن گذشته تغيير و 
تحوالت زيادى رخ داده است. اين دريا در قرون گذشته از اهميت ژئوپليتيكى بسيار 
محل رفت وآمد  اندكى برخوردار بود. اين دريا در قرن 18 و اوايل قرن 19 صرفاً 
به  دريا  اين  قرن 19  اواخر  در  و  رفته رفته  اما  بود  تفريحى  و  تجارى  كشتى هاى 
محل عبور و مرور كشتى هاى نظامى و به محل نزاع و كشمكش هاى منطقه اى و 
بين المللى تبديل شد. از اوايل قرن 19 اهميت اين دريا افزايش يافت و مورد توجه 
كشورهائى نظير ژاپن، چين، اتحاد جماهير شوروى، انگلستان و اياالت متحده 
امريكا قرار گرفت. در اين بين سياست كشورهاى ژاپن، اتحاد جماهير شوروى 
و چين در اين دريا بيش از سايرين در تعارض بوده و اين كشورها همواره سعى 
كرده اند كه از اين دريا در راستاى بسط نفوذ خود استفاده نمايند. اين دريا از اوايل 
قرن بيستم تاكنون با توجه به موقعيت جغرافيائى، و افزايش اهميت ژئوپليتيكى، 
ژئواستراتژيكى و منابع معدنى، تجارى، شيالت و منابع بستر و زير بستر آن مورد 
توجه ويژه قدرت ها قرار گرفته است. اين دريا از حدود 2 قرن گذشته تاكنون از 
يك منطقه منفعل، غيرسياسى و غيرنظامى به يك منطقه استراتژيك تبديل شده 
است به گونه اى كه مى توان گفت كه اين دريا مراحل پنجگانه تحول ژئوپليتيكى 
مورد اشاره را سپرى نموده و اكنون به عنوان يك منطقه استراتژيك مطرح شده 

است.
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2. تحوالت ژئوپليتيكى درياى جنوبى چين
دريــاى جنوبــى چيــن دريايــى نيمــه بســته و بخــش كوچكــى از اقيانــوس آرام 
ــر  ــا داراى مســاحتى حــدود 3/5 ميليــون كيلومت ــن دري محســوب مى شــود. اي
ــا  ــوب) ت ــاالكا(در جن ــه م ــنگاپور و تنگ ــور س ــرق كش ــه از ش ــوده ك ــع ب مرب
ــا بيــش از 250  ــن دري ــوان(در شــمال) گســترده شــده اســت. در اي ــه تاي تنگ
جزيــره كوچــك ســنگى و صخــره اى وجــود دارد. ايــن جزايــر كوچــك بــه چهــار 
ــاس4 تقســيم شــده اند  ــر، اســپراتلى1، پاراســل2، ماكلســفيلد3و پرات مجمع الجزاي
ــره اســپراتلى و پاراســل  ــره اى در دو مجمع الجزي كــه اكثــر آنهــا بصــورت زنجي
واقــع شــده اند  .(Bautista, 2006: 700-704 ) از بعــد از جنــگ جهانــى دوم كشــورهاى 
پيرامــون ايــن دريــا يعنــى چيــن، فيليپيــن، برونئــي، مالــزي، ويتنــام و تايــوان 
ــا ادعاهــاى ارضــى و حاكميتــى داشــته اند. ــا كل ايــن دري نســبت بــه بخــش ي

نقشه شماره 1: درياى جنوبى چين و كشورهاى پيرامون
تا اواخر دهه 1970 ميالدى اين دريا براى كشورهاى ژاپن و اتحاد جماهير 
شوروى و همچنىن اياالت متحده امريكا از اهميت اساسى برخوردار بود، اما با پايان 
1.Spratly
2.Paracel
3.Macclesfield
4.Pratas
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يافتن جنگ سرد از اهميت اين دريا براى اين كشورها تا حد زيادى كاسته شد. اين در 
حالى است كه از اواخر قرن بيستم ميالدى با افزايش رشد اقتصادى و شتاب گرفتن 
با خيزش اقتصادى، سياسى و  توسعه سياسى و اقتصادى در شرق آسيا خصوصاً 
نظامى چين در سال هاى اخير درياى جنوبى چين از نظر ژئوپليتيكى، ژئواستراتژيكى و 
ژئواكونوميكى از اهميت بسيار زيادى برخوردار گشته است كه اين مسأله در سال هاى 
اخير بر شدت اختالفات و تنش ها در اين دريا افزوده است. ادعاها در درياى جنوبى 
چين نه تنها بر سر حاكميت بر آب و جزاير آن است، بلكه ادعا و اختالف بر سر منابع 
 Chakraborti,2012:).طبيعى در دريا و زير بستر دريا نيز به شدت در حال گسترش است
285) عالوه بر آن اخيراً اختالفات و تنش ها در اين دريا با كشف مقادير بسيار زيادى 

از منابع هيدروكربنى نظير نفت و گاز طبيعى در اين منطقه و افزايش تقاضاى جهانى 
انرژى خصوصاً در شرق آسيا افزايش قابل توجهى داشته است.

طبق برآوردهاى كشور چين منابع بالقوه نفتى در جزاير اسپراتلى و پاراسل 
در حدود 105 ميليارد بشكه و منابع نفتى كل اين دريا در حدود 213 ميليارد 
بشكه تخمين زده شده است. همچنين ميزان ذخاير گاز طبيعى در اين منطقه 
حدود 2000 تريليون فوت مكعب برآورد شده است.(Chakraborti, 2012: 287) اين 
در حالى است كه ميزان ذخاير گاز طبيعى در اين منطقه مطابق برآوردهاى سازمان 
زمين شناسى و اكتشافات معدنى اياالت متحده امريكا در سال 2006 حدود 266 
چين  جنوبى  .(Bautista, 2006: 706)درياى  بود  شده  برآورد  مكعب  فوت  تريليون 
همچنين از نظر شيالت و منابع آبزى از جايگاه ويژه اى برخوردار است. اين دريا 
داراى گونه هاى متفاوت ماهى و ميگو است. از اين رو صنعت ماهيگيرى در اين دريا( 
كه در حدود يكصد مايلى سواحل آن حدود 500 ميليون نفر زندگى مى كنند) از 
اهميت بسيار بااليى برخوردار است. با اين وجود تنش هاى سياسى در اين دريا بر 
سر حقوق ماهيگيرى افزايش چشم گيرى يافته است(Ring,2012: 7). درياى جنوبى 
چين به يك منبع براى رقابت هاى بين المللى تبديل شده است. اهميت استراتژيكى 
اين منطقه با توجه به مسائل مربوط به انرژى، امنيت سرزمينى، دريايى و نظامى 
چند برابر شده است. كشورهايى كه هر كدام به نوعى بر اين دريا ادعايى دارند 
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درصدد افزايش حضور نظامى و غيرنظامى خود برآمده اند.
مطرح شدن ادعاهاى اخير نسبت به اين منطقه رابطه ى مستقيمى با موقعيت 
ژئوپليتيكى، استراتژيكى، پتانسيل هاى هيدروكربنى و منابع طبيعى و اقتصادى 
موجود در اين دريا دارد. همچنين اين دريا و جزاير آن به داليل سياسى نيز از 
اهميت زيادى براى كشورهاى همجوار برخوردار هستند. درياى جنوبى چين كانال 
ارتباطى و شريان بين المللى مهمى در امور تجارى، حمل و نقل و نيز امور نظامى 
است كه اين عوامل موقعيت استراتژيك آن را ارتقاء بخشيده است. از سوى ديگر اين 
مسأله مهم كه بيش از نيمى از ترافيك نفت كش هاى جهان و نيز كشتى هاى تجارى 
و بارزگانى از اين دريا عبور مى كند، به همراه لزوم ايجاد امنيت و ثبات در اين دريا، 
بر اهميت اين منطقه افزوده است. (Bautista, 2006: 705) اين امر سبب شده است كه 
اختالفات و ادعاهاى حاكميتى بين شش كشور منطقه، يعنى چين، ويتنام، تايوان، 
فيليپين، مالزى و برونئى نسبت به همه يا قسمتى از اين دريا مجدداً شدت يابد و 
رقابت كشورهاى فرامنطقه اى نظير؛ اياالت متحده امريكا و روسيه را سبب گردد. 
بنابراين هر كدام از اين كشورها براى اثبات ادعاها و توجيه اقدامات خود در اين 
دريا، داليل مشابه يا متفاوتى را مطرح مى كنند. با اين وجود اختالفات در اين دريا 
به داليل مختلف سياسى، امنيتى، اقتصادى و نظامى به شدت افزايش يافته است. 

3. ادعا، منافع و راهبرد بازيگران  منطقه اى و فرامنطقه اى در درياى جنوبى چين
1-3. كشورهاى منطقه اى

چين كه مهمترين و بزرگ ترين كشور منطقه است و قدمت تاريخى آن با 
ساير كشورهاى منطقه قابل قياس نيست، مدعى است كه جزاير درياى جنوبى 
چين براساس قدمت و شواهد تاريخى به اين كشور تعلق دارند و بخشى از اين 
كشور محسوب مى شود. كشور چين تقريباً نسبت به كل اين دريا ادعاى ارضى و 

دارد. حاكميتى 
اين كشور اساس ادعاهاى خود را سابقه تاريخى در تحت حاكميت و تحت 
نظارت بودن اين دريا توسط چين، معاهدات تحت الحمايه  اى بين چين و فرانسه در 
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سال 1987 در خصوص تحديد قلمرو چين و ويتنام و همچنين وجود سابقه تاريخى 
در وجود و حفظ نيروى نظامى و دريايى خود در جزاير اين دريا از سال 1988 و 
نيز ساخت بناها و فرودگاه هاى دريايى مى داند.(Bautista, 2006: 713-714) با توسعه 
اقتصادى و سياسى و افزايش توان نظامى چين در سال هاى اخير و تبديل شدن آن 
از كشورى فقير، به دومين اقتصاد جهان و افزايش فعاليت هاى سياسى، اقتصادى و 
نظامى اين كشور در منطقه و اين دريا، بر اهميت اين دريا بيش از پيش افزوده است 
. به موازات روند رشد چين، موضع چين در قبال اين جزاير، تا حد زيادى تندتر شده 
است و اين كشور، با لحنى تندتر در مورد حاكميت خود بر اين جزاير و رد ادعاهاى 
ساير كشورها سخن مى گويد. همين امر باعث شده است كه كشورهاى ديگر نگران 
آينده اين دريا شده و بيش از پيش براى حفظ موقعيت خود و مقاومت در مقابل 
چين، تالش نمايند. هوجين تائو، رهبر سابق چين در جريان برگزارى هجدهمين 
كنگره ملى حزب كمونيست، با اشاره به مناقشات ارضى چين، تاكيد كرد كه چين 
به منظور حفاظت از منافع خود در آب هاى اطراف اين كشور بايد به يك قدرت 
بزرگ دريايى تبديل شود. وى با اشاره به مناقشات ارضى چين با ديگر كشورها گفت 
كه دولت چين تقويت قواى دفاعى و دريايى را جزء اولويت هاى برنامه خود قرار داده 

است(ميرطاهر،1391: 1).
هرچند اياالت متحده امريكا اخيرا ادعا كرده   است كه برقرارى روابط گسترده 
و همكارى با چين، يكى از بخش هاى ضرورى سياست توازن مجدد نيروهاى اياالت 
متحده امريكا در آسياست، اما از ديدگاه چين، تالش اياالت متحده امريكا براى 
برقرارى روابط مستحكم با چين و افزايش همكارى ها( با وجود استقرار 60 درصد 
از ناوگان جنگى نيروى دريايى آمريكا در اقيانوس آرام) خالف آن را نشان مى دهد؛ 
به همين لحاظ، چين تالش دارد ضمن ارتقاى قابل مالحظه توانمندى هاى نظامى 
خود، به اقدامات مشترك با كشورهايى مانند روسيه براى مقابله با سلطه گرى اياالت 
متحده امريكا در اين منطقه، مبادرت نمايد. در واقع، اقدامات اخير اياالت متحده 
امريكا در منطقه آسيا- اقيانوسيه از جمله استقرار سامانه هاى ضد موشكى و نيز 
منطقه،  اين  در  نظامى  نيروى  تمركز  بر  مبنى  كشور  اين  جديد  استراتژى  اعالم 
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حساسيت و اعتراض چين را برانگيخته است. هر چند اياالت متحده امريكا ادعا 
مى كنند كه هدف اصلى از استقرار سامانه هاى ضدموشكى در شرق آسيا، مقابله 
با تهديد موشك هاى بالستيك كره شمالى است، اما چينى ها معتقدند كه اياالت 
متحده امريكا اين كشور را نيز مد نظر داشته است(ميرطاهر،1391: 1). با اين وجود 
چين همزمان با افزايش قدرت اقتصادى و نظامى خود، بيش از پيش بر ادعاى 
مالكيت بر جزاير مورد مناقشه با همسايگان خود تاكيد كرده است، مسئله اى كه 
موجب نگرانى همسايگان اين كشور شده است. اين كشور در سال هاى اخير نيروى 
نظامى خود را در اين دريا افزايش داده است.در اين راستا كميسيون مركزى ارتش 
خلق چين يك پايگاه نظامى در آب هاى مورد مناقشه در درياى چين جنوبى مستقر 

فارس،1391). نمود(خبرگزارى 
همچنين كشف مقادير زيادى از منابع هيدروكربنى مانند نفت و گاز در جزاير 
اين دريا در سال هاى گذشته در پافشارى چين بر سر حاكميت بر اين دريا افزوده 
است. از زمانى كه چين در سال 1993 به صف وارد كنندگان نفت پيوست، وابستگى 
آن به نفت وارداتى به سرعت افزايش يافته است. برخى برآورد ها حاكى از آن است 
كه مصرف نفت اين كشور تا سال 2020 به 12 ميليون بشكه در روز و تا سال 2030 
به 16 ميليون بشكه در روز خواهد رسيد و ميزان نفت وارداتى آن به 7 ميليون بشكه 
در 2020 و 11 ميليون بشكه در 2030 افزايش مى يابد. در واقع طى دو دهه آينده 
مصرف نفت چين ساالنه رشدى معادل 4/5 درصد خواهد داشت، نرخ رشدى كه دو 
برابر متوسط نرخ رشد جهانى است و چهار برابر نرخ رشدى كه احتماالً كشورهاى 
توسعه يافته تجربه خواهند كرد. تصميم دولت چين به ايجاد ذخاير استراتژيك در 
سال 2004 نيز در افزايش مصرف و بالتبع واردات نفت توسط اين كشور تأثير 
خواهد داشت. در چارچوب برنامه دولت چين، اين كشور بايد تا سال  2015، 300 
ميليون بشكه معادل 50 روز واردات و تا سال 2020، 600 ميليون بشكه معادل 90 

روز واردات، ذخيره استراتژيك داشته باشد(شريعتى نيا،1383:  668ـ667).
بنابراين كشور چين براى تأمين مقدارى از نيازهاى نفتى خود درصدد است 
تا با تسلط و اعمال حاكميت بر اين دريا دسترسى بر منابع هيدروكربنى آن را در 
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انحصار خود قرار دهد تا ضمن كاهش درصدى از واردات نفت و گاز، تا حدى امنيت 
منابع هيدروكربنى خود افزايش دهد. اهميت انرژى در درياى جنوبى چين و حياتى 
بودن آن براى چين، سبب شده است كه اين كشور براى ايجاد امنيت انرژى تالش ها 
و اقدامات زيادى انجام دهد. از اين رو چين در حال توسعه قابليت هاى نظامى خود 
در منطقه است تا از اين منطقه و از جزاير اين دريا كه سرشار از منابع طبيعى و 
خصوصاً منابع هيدروكربنى است در راستاى منافع خود استفاده نمايد. در اين راستا  
اين كشور در حال افزايش دادن زير دريايى،  ناوچه، رزمناو و كشتى هاى گشت زنى 
خود در اين درياست(Singh,2013). همچنين اين كشور تالش دارد كه در حوزه 
نظامى قدرت برتر منطقه باشد و بر منطقه و آب هاى آن كنترل و تسلط داشته 
باشد. چين براى دستيابى به اين هدف درصدد توسعه نيروى دريايى خود در اين 
منطقه است. اين كشور تالش دارد كه در حوزه نيروى دريايى در اقيانوس آرام و 
.(Rosen, 2015: 1)هند و خصوصاً در درياى جنوبى چين برترى بالمنازع داشته باشد
پنج كشور ديگر يعنى فيليپين، مالزى، ويتنام، برونئى و تايوان نيز در سال هاى 
اخير با تحوالتى كه در اين حوزه رخ داده است، راهبردهاى مشخصى را دنبال 
در  يك  هر  و  دارند  ادعايى  دريا  اين  به  نسبت  كشورها  اين  از  هركدام  مى كنند. 
راستاى دستيابى به منافع خود سياست ها و راهبردهايى را اتخاذ نموده اند. بيشترين 
ادعاى كشور فيليپين نسبت به درياى جنوبى چين مربوط به مجمع الجزاير اسپراتلى 
است(Dolven at all:2013,11). همچنين اين كشور عالوه بر جزاير اسپراتل مدعى 

 .(KAPLAN,2015,1)بخش اعظمى از جنوب درياى چين است
اساس ادعاهاى اين كشور اين است كه توماس كلوما وكيل و تاجر فيليپينى 
جزاير اسپراتلى را در سال 1947 كشف كرده است بنابراين حق حاكميت بر اين 
جزاير براى فيليپين محفوظ خواهد بود .(Bautista, 2006: 715) فيليپين تحت فشار، 
كنترل و نفوذ چين بحران هاى درياى جنوبى چين را يك مشكل جهانى اعالم كرد. 
اين كشور اعالم كرده است چين در حال ساخت فرودگاه در جزاير اسپراتلى است 
و درصدد است با ساخت اين فرودگاه ها در راستاى دستيابى به اهداف خود استفاده 
كند(MANILA,2015: 1).كشور فيليپين همواره با پيشروى و افزايش نفوذ چين و 
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همچنين استفاده  از منابع اين دريا توسط چين مخالف بوده است. درسال 2012 
اقدام اين كشور در دستگيرى ماهيگيران چينى در اين دريا سبب افزايش تنش بين 
اين دو كشور شده است( SCHWARTZ, 2014: 2). با افزايش ادعاهاى كشور چين 
و نيز افزايش نفوذ و تأثيرگذارى اين كشور در اين دريا، فيليپين به صورت مكرر 
نسبت به اين موضوع واكنش نشان داده است اين كشور در سال 2013 در خصوص 
.(SCHWARTZ, 2014: 3 ) اين موضوع از چين در دادگاه بين المللى الهه شكايت كرد

كشور مالزى مدعى مالكيت بر جزاير اسپراتلى است(KAPLAN,2015: 1). كشور 
مالزى ادعاهاى خود نسبت به جزاير اسپراتلى را بر اساس اصل مجاورت جغرافيايى 
در فالت قاره مطرح مى كند(Dolven at all, 2013: 12). استدالل اين كشور اين است 
كه مجمع الجزاير اسپراتلى در داخل محدوده فالت قاره اين كشور قرار دارد بنابراين 
بايد تحت حاكميت اين كشور قرار گيرد .(Bautista, 2006:  716)ادعاهاى ويتنام بيشتر 
مربوط به منطقه ى گسترده اى از درياى جنوب چين از جمله حاكميت كامل بر 
جزاير اسپراتلى است. سابقه حضور در منطقه و قرارداد 1987 بين چين و فرانسه 
در خصوص تحديد قلمرو چين و ويتنام و نيز انتقال حاكميت منطقه از فرانسه به 

 (Bautista,2006: 714). ويتنام اساس ادعاهاى اين كشور را تشكيل مى دهد
ويتنام يكى از بزرگترين توليدكنندگان نفت در اين منطقه است اين كشور 
درصدد است كه ميزان توليد نفت در درياى جنوبى چين را افزايش دهد. اين كشور 
در سال 2010 با انعقاد بيش از 60 قرارداد در حوزه نفتى با شركت هاى خارجى 
در زمينه  اكتشاف و بهره بردارى نفت و گاز منعقد نموده است. اين در حالى است 
كه كشور چين به شدت مخالف تالش هاى ويتنام در زمينه   توليد و استخراج منابع 
هيدروكربنى در منطقه است(Buszynski, 2012: 141). ويتنام نسبت به بخش عظيمى 
از درياى چين ادعاى حاكميتى دارد(Dolven at all, 2013: 11).  اين كشور تالش 
بسيارى براى تسلط بر بخش هايى از درياى جنوبى چين انجام داده است. اين كشور 
راهبرد خود را به دو صورت يعنى اتخاذ سياست ها و راهبردهاى نظامى و سياسى 
و همكارى و مساعدت از كشورهاى حامى و اياالت متحده است. تالش هاى مالزى 
و ويتنام براى بهره بردارى از منابع بستر و زيربستر درياى جنوبى چين واكنش و 
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مخاالف تشديد چين را در پى داشته است(KAPLAN, 2015:1). اين كشورها در 
و  اكتشافات  ميزان  دريا،  اين  در  موجود  منابع  بر  تسلط  و  كنترل  با  كه  صددند 
بهره بردارى از منابع اين دريا را همزمان با افزايش مصرف منابع در اين كشور را 

افزايش دهند.
برونئى نيز ادعايى همچون مالزى نسبت به درياى جنوبى چين دارد اين كشور 
معتقد است كه جزاير اسپراتلى در منطقه فالت قاره و منطقه انحصارى اقتصادى 
اين كشور قرار گرفته و ديگر كشورها بايد حق حاكميت اين كشور بر اين جزاير را 

.(Dolven at all:2013,10)به رسميت بشناسند
كشور تايوان نيز نسبت به بخش عظيمى از درياى چين ادعاى حاكميتى دارد 
 Dolven at all,)ادعاهاى اين كشور خصوصاً نسبت به جنوب اين دريا بيشتر است
10 :2013). اين كشور ادعاهاى خود را بر اساس حضور خود در زمان عقب نشينى 

ژاپن بعد از جنگ جهانى دوم از منطقه در سال 1946 در جنوب اين دريا مطرح 
مى كند  .(Bautista, 2006:  714)الزم به ذكر است كه در درياى جنوبى چين در ميان 
چهار گروه اصلى از جزاير، يعنى اسپراتلى، پاراسل، ماكلسفيلد و پاراتاس، ادعاها و 
نزاع بر سر جزاير پاراسل توسط چين، تايوان و ويتنام نسبت به ديگر جزاير از شدت 
بيشترى برخوردار مى باشد.(Chakraborti, 2012: 286) پنج كشور فيليپين، مالزى، 
ويتنام، برونئى و تايوان بر خالف چين كه مخالف حضور كشورهاى فرامنطقه اى 
و  چين  جنوبى  درياى  در  كشور  اين  حضور  از  است،  امريكا  متحده  اياالت  نظير 
مناطق پيرامونى آن خشنود هستند چرا كه اياالت متحده براى ادامه حضور خود 
و كنترل بر چين از يك سو به صورت يك جانبه در تقابل با چين در اين دريا قرار 
دارد و از طرفى نيز با حمايت از اين پنج كشور و تأكيد بر حقوق آنها در اين دريا به 
راه هاى مختلف از جمله انجام رزمايش هاى مشترك در اين منطقه، به نوعى رضايت 
و اهداف  اين كشورها را براى رسيدن به اهداف خود يعنى دسترسى و دستيابى به 
منابع هيدروكربنى و حاكميت بر جزاير و آب هاى اين دريا و نيز منابع موجود در 
بستر و زير بستر اين دريا و نيز تداوم حضور آنها در درياى جنوبى چين را هموار 
نموده است. از اين رو اين پنج كشور با در پيش گيرى استراتژى همراهى و اتحاد و 
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نيز حمايت از حضور اياالت متحده امريكا در درياى جنوبى چين درصدد دستيابى 
به اهداف مورد نظر خود و نيز در صدد اجرايى كردن سياست هاى خود در اين دريا 
مى باشند. اين پنج كشور براى دستيابى به  منابع آبزى، هيدروكربنى و معدنى در 
آب  ها، بستر و زير بستر درياى جنوبى چين از يك سو با كشور چين و از سوى ديگر 

با يگديكر رقابت هاى شديدى دارند. 
فراوانى منابع آبزى در اين دريا، اهميت صنعت ماهيگيرى براى اين كشورها 
به همراه نبود قوانين مشخص در اين زمينه، همچنين تالش اين كشورها براى 
بهره بردارى هرچه بيشتر از منابع هيدروكربنى، افزايش فعاليت شركت هاى نفتى اين 
كشورها خصوصاً كشور چين، اكتشاف و بهره بردارى از منابع موجود در فالت قاره و 
زير بستر اين دريا، رقابت بر سر كنترل بر آب ها و مديريت حمل ونقل و كنترل عبور 

و مرور كشتى هاى تجارى تنش ها در اين دريا را شدت بخشده است.

2-3. كشورهاى فرامنطقه اى
يكى از كشورهاى فرامنطقه اى كه در چند سال گذشته به يك بازيگر مهم در منطقه 
شرق آسيا بدل شده است، اياالت متحده امريكا مى باشد. اين كشور در سال هاى 
اخير درصدد افزايش نفوذ خود و نقش آفرينى هرچه بيشتر در مناطق چالش زا و 
مورد مناقشه بين كشورهاى شرق آسيا على الخصوص درياى جنوبى چين برآمده 
است. اهميت اين منطقه براى اياالت متحده امريكا در آن است كه فرصت بسيار 
مناسبى را در اختيار اين كشور قرار مى دهد تا رسيدن به اهداف زير كه در سالهاى 

اخير مطرح كرده است را تسريع بخشد؛
1. تداوم و گسترش راهبردهاى سياسى و امنيتى خود نسبت به جنوب شرق 

آسيا و تقويت رهبرى خود در اين منطقه.
2. اصالح اين تصور كه اياالت متحده در حال از دست دادن نفوذ خود در 

در قبال چين است. منطقه ى آسياى جنوب شرقى خصوصاً 
3. حمايت از  متحدان خود در منطقهو اجراى تعهدات خود نسبت به آنها در 

راستاى رسيدن به منافع خود در منطقه. 
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يكى از منافع بسيار مهم اياالت متحده امريكا در درياى جنوبى چين آزادى 
درياى جنوبى چين، حفظ آزادى دريانوردى و تأكيد بر به رسميت شناختن اين دريا 
به عنوان يك آبراه بين المللى توسط كشورهاى جهان خصوصاً كشورهاى پيرامون 
اين دريا مى باشد(Walter, 2011: 1). اهميت اين مسأله براى اياالت متحده امريكا براى 
اين است كه بيش از نيمى از حمل و نقل دريايى در اين دريا اتفاق مى افتد و اياالت 
متحده نيز كه يكى از كشورهاى مطرح و فعال در حمل و نقل و ارتباطات دريايى 
به حساب مى آيد، به رسميت شناختن اين دريا به عنوان يك آبراه بين المللى حضور 
اين كشور را در اين منطقه آسان تر كرده و بسيارى از منافع اقتصادى، سياسى و 
امنيتى اين كشور تأمين مى گردد. همچنين اين دريا كريدور پيونددهنده اقيانوس 
آرام به اقيانوس هند و نيز شمال شرق آسيا به آسياى جنوب شرقى است كه اين 

مسأله از اهميتى حياتى براى اياالت متحده برخوردار مى باشد.
چين بيشتر فضاى درياى جنوبى چين را از آن خود مى داند اين در شرايطى 
اطراف  هاى  آب  جمله،  از  مناطق  برخى  امريكا  متحده  اياالت  ديد  از  كه  است 
كشتى هاى  مرور  و  عبور  محور  بايد  چين  جنوبى  درياى  در  جزاير«اسپراتلى» 
بين المللى باشد. اياالت متحده در پى بين المللى كردن درياى جنوبى چين است. 
اياالت متحده امريكا درصدد است كه با كنترل بر آب هاى اين منطقه و دريا آزادى 
عمل زيادى داشته باشد(Fravel, 2014: 2). اين كشور درصدد است كه با نفوذ و 
كنترل بر اين دريا زمينه تسهيل ارتباطات اقتصادى و نظامى با كشورهاى پيرامونى 

را فراهم نمايد.
اين امر مخالفت شديد چين را به دنبال داشته است. حضور نظامى نيروهاى 
امريكايى در اين منطقه نيز باعث اعتراض چين به امريكا شده است و چين در جهت 
حفاظت از منافع خود در درياى جنوبى چين اقدام به اعزام كشتى هاى گشتى نموده 
است. به همين خاطر اياالت متحده امريكا مدعى شده است كه چين با حضور 
نظامى خود در درياى جنوبى چين اين منطقه را متشنج كرده و امنيت كشورهاى 
ديگر را به خطر انداخته است(حاجى پور،1390: 38). اياالت متحده امريكا فرصت 
بوجود آمده از اختالفات و تنش ها در درياى جنوبى چين را غنيمت شمرده و در پى 
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استفاده از اين اختالف ها براى توجيه حضور نظامى در منطقه و فشار بيشتر بر چين 
بهره مى برد(حاجى پور،1390: 34).

اياالت متحده امريكا اهداف خود در اين منطقه را با فعاليت ها و راهبردهاى 
نظامى زير پى گيرى مى نمايد: 

الف؛ فعاليت گسترده نيروى دريايى اياالت متحده در منطقه.
ب؛ افزايش همكارى با نيروهاى دريايى كشورهاى متحد خود در جنوب شرق 

آسيا.
و  چين  جنوبى  درياى  در  متحد  كشورهاى  با  هماهنگ  گشت زنى هاى  پ؛ 

آن. پيرامونى  مناطق 
ت؛  تمرينات و رزمايشات مشترك با كشورهاى متحد خود.

ث ؛ انعقاد قراردادهاى نظامى و تسليحاتى و كمكهاى نظامى به اين كشورها.
اياالت متحده امريكا براى دستيابى به منافع خود در اين منطقه و نيز ايجاد 
و نيز  در منطقه  دريايى خود  افزايش نيروى  حال  در  توازن نيروى نظامى چين 
ايجاد پايگاه هاى مختلف در كشورهاى  منطقه نظير؛ سنگاپور، فيليپين و حتى 
ويتنام مى باشد(Ring, 2012: 4). هيالرى كلينتون در سال 2011 اعالم كرد كه« قرن 
بيست و يكم قرن اياالت متحده در آسيا و اقيانوس آرام است». منطقه آسيا و اقيانوس 
آرام به يكى از محورهاى اصلى سياست خارجى اياالت متحده امريكا تبديل شده 
است(Ring, 2012: 4). اين كشور در سال هاى اخير روابط اقتصادى، سياسى، نظامى و 
ديپلماتيك خود را با كشورهاى صاحلى اين دريا خصوصاً ويتنام و فيليپين به عنوان 

.(Fravel, 2014: 7)دو متحد خود تقويت كرده است
اقدامات اياالت متحده امريكا در اين منطقه تحت تأثير عوامل ديگرى از جمله؛ 
نيروى دريايى چين و  شتاب گرفتن برنامه هاى نوسازى نيروى نظامى، خصوصاً 
تسريع در اجراى سياست هاى مطرح شده از سوى باراك اوباما رئيس جمهورى اين 

كشور در چارچوب« سياست بازگشت به آسيا» قرار دارد.
يكى ديگر از كشورهايى كه همواره درصدد تقويت حضور خود در شرق آسيا 
و درياى جنوبى چين بوده، روسيه است. اگرچه اتحاد جماهير شوروى در زمان 

تحوالت ژئوپليتيك 
درياى جنوبى 
چين و راهبرد 
بازيگران منطقه اى 
و فرامنطقه اى: آثار 
و پيامدها



فصلنــامه
پژوهش هاى

روابط بين الملل،
دوره نخست،

شماره چهاردهم
زمستان 1393

51

جنگ سرد درصدد افزايش حضور نظامى خود در اين منطقه و تسلط بر آب هاى 
اين منطقه بوده است، اما با فروپاشى اتحاد جماهير شوروى سياست هاى اين كشور 
در قبال شرق آسيا تغيير كرد به گونه اى كه راهبردهاى روسيه از تسلط بر منطقه 
و رقابت با اياالت متحده امريكا در شرق آسيا در قالب توازن نظامى و سياسى در 
منطقه به اتخاذ راهبرد و سياست هاى ميانجى گرايانه و گسترش روابط اقتصادى و 
تجارى با كشورهاى منطقه و تالش در راستاى كاهش تنش ها در سال هاى اخير 
در  نظامى  از رويكرد  چين  درياى جنوبى  در  كشور  اين  حضور  همچنين  و  بوده 
گذشته به سمت رويكردى اقتصادى و تجارى تغيير يافته است. با اين وجود اگرچه 
درياى  به  مربوط  مسائل  قبال  در  را  موضع گيرى هايى  اخير  سال هاى  در  روسيه 
جنوبى چين و تنش هاى ميان كشورهاى پيرامونى آن و خصوصاً سياست هاى اياالت 
عدم  دليل  به  كشور  اين  مواضع  اما  است،  داده  انجام  دريا  اين  در  امريكا  متحده 
مخالف چين و به نوعى با همكارى و موافقت كشور اخير و در حمايت از اين كشور 
در قبال اياالت متحده و كشورهاى حامى آن صورت گرفته است. بنابراين روسيه 
در چند سال اخير همواره تالش نموده است تا با گسترش روابط با چين و ديگر 
كشورهاى منطقه حضورى مؤثر و بدور از تنش داشته باشد. اين در حالى است كه 
اياالت متحده امريكا گسترش روابط روسيه با چين و افزايش همكارى هاى بين اين 
دو كشور و حضور روسيه در درياى جنوبى چين را در قالب تقابل روسيه و امريكا 
در منطقه تعبير كرده و همين امر سبب افزايش تنش ها در اين منطقه شده است.

نتيجه گيرى
در درياى جنوبى چين از اواسط قرن بيستم خصوصاً بعد از پايان چنگ جهانى دوم 
تحوالت گسترده اى رخ داده است. اين دريا در ابتدا محل عبور و مرور كشتى هاى 
تجارى و بازرگانى محسوب مى شد و فاقد پويايى و به تعبير نظريه پردازان ژئوپليتيك، 
فقط يك منطقه و نه يك« منطقه  ژئوپليتيك» محسوب مى گرديد، اما رفته رفته 
با افزايش بازيگران منطقه، قدرت يابى چين و تشديد حضور بازيگران فرامنطقه اى و 
نيز تحوالت ژئوپليتيكى و ژئواكونوميكى كه در اين دريا رخ داده است و اين دريا از 
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منطقه اى غيرسياسى به يك سازه ژئوپليتيك تبديل شد. از آن زمان تاكنون تنش ها 
بر سر حاكميت اين دريا بين كشورهاى منطقه اى و فرامنطقه اى افزايش يافته است. 
در سال هاى اخير برخى عوامل موجب شده است كه تحوالت ژئوپليتيكى مهمى در 

اين حوزه رخ دهد و تنش ها در اين دريا به شدت افزايش يابد. 
اولين عامل كشف منابع معدنى، هيدروكربنى و ساير اكتشافات صورت گرفته 
در بستر و زير بستر در اين درياست. كشف مقادير زيادى از منابع نفتى و گازى در 
جزاير اين دريا در سال هاى اخير بر اهميت اين دريا افزوده است و ادعاها نسبت به 
آن و تنش هاى موجود در اين حوزه را بيش ازپيش شدت بخشيده است. همچنين 
اين مسأله زمينه افزايش حضور قدرت هاى فرامنطقه اى، تعارض ميان قدرت هاى 
تقابل  همچنين  و  دريا  اين  پيرامونى  كشورهاى  نيز  و  فرامنطقه اى  و  منطقه اى 

سياست ها و راهبردهاى متفاوت اين كشورها را فراهم آورده است.
عامل ديگر خيزش اقتصادى، نظامى و سياسى چين و قدرت فرامنطقه اى شدن 
آن است. اين مسأله بر درياى جنوبى چين تأثير بسيار عميقى داشته است و موجب 
برخى تحوالت مهم در اين دريا شده است. برخى از اين تأثيرات و تحوالت عبارتند از؛

1. افزايش قدرت چين منجر به تشديد ادعاهاى اين كشور نسبت به درياى 
جنوبى چين شده است، به گونه اى كه اين كشور برخالف دهه هاى  گذشته بر تمام 
اين دريا ادعاى حاكميت مى كند. 2. بر تالش هاى اين كشور براى كنترل كامل 
اين دريا و نيز كنترل كامل بر عبور و مرور كشتى ها به شدت افزوده است. 3. سبب 
افزايش بهره بردارى از منابه نفتى، گازى و همچنينن شيالت توسط اين كشور و نيز 
ايجاد محدوديت و حتى جلوگيرى از استخراج اين منابع از سوى ديگر كشورهاى 
پيرامون اين دريا شده است. 4. مخالفت و واكنش هاى شديد نسبت به حضور و نفوذ 
قدرت هاى منطقه اى و فرامنطقه اى بخصوص ژاپن، استراليا و اياالت متحده امريكا در 

اين دريا و به طور كل در منطقه را افزايش داده است. 
عامل ديگر افزايش نقش آفرينى كشورهاى منطقه نظير؛ فيليپين، تايوان، مالزى، 
ويتنام و برونئى و تالش اين كشورها براى اعمال حاكميت بر اين دريا، بهره بردارى از 
اين دريا در ابعاد مختلف خصوصاً منابع هيدروكربنى است. اين كشورها بيشتر از راه 
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همكارى و با استفاده از حمايت هاى اياالت متحده امريكا و از طريق انجام رزمايش ها 
و حضور نيروهاى نظامى مشترك در اين دريا  در سال هاى اخير و نيز با توسل به 

سازمان هاى بين المللى درصدد رسيدن به اهداف خود هستند. 
عامل ديگر دخالت هاى اياالت متحده امريكا در اين منطقه براى كنترل بر اين 
دريا و نيز مهار چين است كه خود منجر به پيامدهاى زير  در اين دريا شده است؛

1. افزايش حضور نظامى اين كشور در اين دريا و مناطق و كشورهاى پيرامونى 
آن. 2. حمايت از كشورهاى متحد خود و نيز كشورهايى كه در تقابل با چين قرار 

دارند و نيز پستيبانى از ادعاهاى اين كشورها و تأكيد بر حقوق آنها در اين دريا. 
3. تالش اين كشور براى بهره گيرى از قدرت نرم خود و استفاده از ديپلماسى و 

بهره گيرى از سازمان هاى بين المللى و منطقه اى براى ايفاى نقش در منطقه. 
4ـ.تأكيد اين كشور بر اين مسأله كه آبهاى درياى جنوبى چين به عنوان محل 
عبور و مرور كشتيرانى بين المللى است و تأكيد بر اين مسأله كه ادعاها و كنترل چين 
بر اين آب ها بى اساس و خالف معاهدات و كنوانسيون هاى بين المللى است. همچنين 
افزايش حضور روسيه در درياى جنوبى چين( البته بيشتر با رويكردى اقتصادى) و 
گسترس روابط با چين و ديگر كشورهاى منطقه و حمايت هاى اندك اين كشور از 
چين سبب شده است تا اياالت متحده امريكا حضور روسيه در درياى جنوبى چين 
را در تقابل با خود و كشورهاى متحد خود در منطقه قلمدد كند.  بنابراين با افزايش 
بازيگران منطقه و قدرت يابى چين و همچنين افزايش حضور بازيگران فرامنطقه اى و 
نيز تحوالت ژئوپليتيكى و ژئواكونوميكى كه در اين دريا رخ داده است تكامل اين دريا 
از منطقه اى غيرسياسى به يك سازه ژئوپليتيك را موجب شد. اين درحالى است كه 
با وجود باردار شدن اين دريا و افزايش اهميت ژئوپليتيكى آن و وجود نيروهاى هم گرا 
و واگرا در آن، به دليل غلبه نيروهاى واگرا، متضاد و تعارض بر نيروهاى همگرا در اين 
دريا و افزايش تنش بين بازيگران منطقه اى و فرامنطقه اى و تعارض در سياست ها، 
راهبرد ها و منافع ملى آنان در اين دريا، ضمن ايجاد تغيير و تحول ژئوپليتيكى در 
درياى جنوبى چين، سبب بروز تنش هاى بيشتر در اين دريا، تقابل بازيگران خصوصاً 
چين و اياالت متحده امريكا و بروز درگيرى هاى متعدد شد كه مجموع اين عوامل 
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افزايش بى ثباتى و كاهش امنيت در اين دريا را سبب شده است.*
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