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چکیده
به طور کلی چین در طول تاریخ پیوسته یک امپراتوری قدرتمند محسوب میشده
است .در پی انقالب صنعتی دولتهای مدرن غربی قابلیتهای نظامی نوینی کسب
کردند که آنها را به پیشروی در دریاها قادر مینمود .در میانه قرن نوزدهم کرانههای
دریایی چین که برای قرنها به سبب وسعت اقیانوسها سبب امنیت خاطر امپراتوری
چین از جانب مرزهای جنوبی و جنوب شرقی میشد به حوزهای برای افزایش آسیب
پذیری های چین در برابر قدرتهای استعماری غرب تبدیل شد .تا قرن نوزدهم در
پی انقالب صنعتی کسب قدرت دریایی به مشخصهای برای قدرتهای بزرگ تبدیل
شده بود .نیروی دریایی انگلستان و دیگر قدرتهای استعمارگر غربی نقشی کلیدی در
شکست دادن چین در میانه قرن نوزدهم ایفا کرد .به طور کلی در عصر مدرن یک الگوی
تاریخی در این زمینه شکل گرفته است که قدرتهای بزرگ غالبا قدرتهایی دریایی
نیز هستند .این مقاله به تحول در نیروی دریایی چین پرداخته است و این گونه نتیجه
گیری میکند که ثروت و گسترش منافع چین در طول بیش از سه دهه گذشته منابع و
نیز ضرورتهای امنیتی پکن را برای تبدیل شدن به یک قدرت دریایی بسط داده است.
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مقدمه

مواضع چین در مناقشات دریایی با همسایگان به ویژه در مناقشات دریایی در دریای

جنوبی به موضوعی برجسته در چشمانداز منطقهای حوزه اقیانوس آرام تبدیل شده است.
مواضع پکن در این باره به گونهای ضمنی بر حقوق حاکمیتی چین بر حدود  90درصد
از قلمرو دریایی دریای جنوب تاکید دارد .از طرفی این دریا سالیانه مسیری برای ترانزیت

بیش از  5تریلیون دالر کاال است ،که رقمی معادل تقریبی یک شانزدهم تولید ناخالص
سالیانه جهان است .بنابراین مواضع چین به عنوان قدرتی نوظهور در مناقشات پیرامون
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دریایی تاثیرات مهمی بر بازرگانی و تجارت بین المللی دارد .چنین مواضعی بویژه پس

از بحران مالی  ،2008تقویت شده است .که این مساله را مطرح میکند که استراتژی

دریایی چین دستخوش چه تحولی شده است که حساسیتهای همسایگان و ایاالت
متحده را برانگیخته است .چه عواملی بر تحول استراتژی دریایی چین تأثیر گذاشته

است و چشمانداز نفوذ دریایی چین چگونه خواهد بود .پاسخ به این پرسشها زوایایی از
معادالت امنیتی را در بخش وسیعی از آبهای حوزه اقیانوس آرام مشخص میکند .در

این راستا فرضیهای که در این مقاله مطرح میشود این است که ثروت اقتصادی سبب

توسعهطلبی دریایی چین شده است .در واقع در عصر مدرن قدرتهای بزرگ اقتصادی
غالبا در جستجوی تبدیل شدن به قدرتهای دریایی بی رقیب بودهاند .به نظر میرسد بر
اساس این الگوی تاریخی چین از ثروت اقتصادی در جستجوی تبدیل شدن به یک قدرت

دریایی بی رقیب در پیرامون دریایی خویش است .که در ادامه مورد بررسی قرار میگیرد.
 .1چارچوب نظری :نظریه رئالیسم تهاجمی

مسأله ظهور هژمونهای جدید ،از مسائل برجستهای است که در نظریههای سیاست

بینالملل موردتوجه قرارگرفته است .نظریه انتقال قدرت ،نظریههای رئالیسم کالسیک،

نئورئالیسم و رئالیسم نئوکالسیک ،نظریه ثبات هژمونیک ،نظریه نهادگرایی نئولیبرال
ازجمله نافذترین نظریههایی هستند که میتوانند راهنمای تبیین و تجزیهوتحلیل ظهور
هژمونهای جدید و پیامدهای آن برای نظم بینالمللی و پاسخهای احتمالی قدرت حافظ
نظم قرار بگیرند؛ اما این بدین معنی نیست که کانون تمرکزکلیه این نظریهها پیامدهای
رشد هژمونهای نوظهور در سیاست بینالمللی است .نظریههای انتقال قدرت و ثبات
هژمونیک توجه بیشتری به مسأله رشد قدرتهای نوظهور دارند؛ اما این نظریهها نیز به

جابجایی یا انتقال قدرت در سطح سیستم بینالمللی از هژمون مسلط به هژمون نوظهور
متمرکزند ،آنها درواقع به مسأله نظم بیش از مسأله رشد در سیاست بینالملل میپردازند.

در ادامه به بررسی مختصر نظریه رئالیسم تهاجمی فرید ذکریا میپردازیم که چارچوبی

متناسب برای تبیین توسعه طلبی دریایی منبعث از رشد ثروت اقتصادی قدرتهای
بزرگ ارائه میدهد .ذکریا به عنوانیک چهره برجسته دیگر ازنظریهپردازان نئوکالسیک

رئالیسم تهاجمی ،فرید ذکریا نیز به تأمل درباره رشد دولتها و ظهور قدرتهای جدید
در روابط بینالملل پرداخته است .ذکریا در کتاب از ثروت بهقدرت که بر تاریخ طوالنی

رشد ایاالتمتحده از یک مستعمره بهجایگاه یک ابرقدرت جهانی پرداخته است بر نقش
تمرکز نسبتاً طوالنیمدت دولتها بر تولید ثروت اقتصادی توجه کرده است ،امری که در

بلندمدت سبب انبساط و گسترش قدرت آنها در عرصه بینالمللی میشود.

در این کتاب ذکریا سعی دارد که به این پرسشها پاسخ بدهد که چگونه

دولتها از تولید ثروت بهجایگاه قدرتهایی بزرگ چرخش میکنند و اینکه چگونه
دولتهای ثروتمند به گسترش نفوذشان در عرصه خارجی مبادرت میورزند .ذکریا
تجمیع ثروت در طوالنیمدت را درون دولتها یکی از منابع مهم بیثباتی سیستم

بینالمللی میداند .در این اثر ارزشمند ذکریا بر رشد الگوهایی متمرکز است که از رشد
ایاالتمتحده استخراج کرده است ).(Zakarya, 1999

ذکریا در کتاب جهان پساآمریکایی با وضوح تجربی بیشتری به رشد قدرتهای

غیر غربی در دهههای اخیر میپردازد .ذکریا در جهان پساآمریکایی بر این باور است
که قابلیتهای قدرت بیش از گذشته در سطح سیستم بینالمللی پخششده است.

ذکریا رشد قدرتهایی چون چین ،هند و برزیل را بزرگترین داستان زمانه ما میداند

که بهسرعت منظره سیاست بینالمللی را تغییر دادهاند .او به رشد اروپا با محوریت
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بریتانیا و سپس ایاالتمتحده در طول پانصدسال گذشته بهعنوان انتقالهایی بزرگ
مینگرد و بر این باور است که هماکنون با رشد سایرین یعنی قدرتهای نوظهور
غیرغربی جهان در حال یک انتقال جدید است .انتقالی که از آن ذیل عنوانیک جهان

پساوستفالیایی تعبیر شده است (ذکریا.)1393 ،

به باور ذکریا برای بریتانیا چالش اصلی ،اقتصادی بود درحالیکه هماکنون برای

ایاالتمتحده چالش اصلی ،سیاسی است و برای سایرین نیز چالش اصلی چالش ظهور یا
رشد در عرصه بینالمللی است .ذکریا مشخصاً به استراتژیهایی که ایاالتمتحده میبایست
در مواجه با هند و چین در پیش بگیرد نمیپردازد .وی هند را شریکی برای آمریکا و چین

را نیز بیش از شریک یک رقیب میخواندکه همکاریهای آنها با آمریکا میتواند آیندهای
بزرگ را رقم زند .ذکریا درنهایت پیشنهادهایی برای دگرگونی استراتژی کالن آمریکا از

سلطه به مشارکت بیشتر با سایرو ایجاد و گسترش ائتالفهای همکاریجویانه برای مواجه
با مسائل جدید امنیتی ارائه میکند (ذکریا.)1393 ،
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 .2رشد اقتصادی چین

امپراتوری میانه تا قرن نوزدهم ،سدههای پیدرپی رونق و شکوفایی اقتصادی

را تجربه کرده بود .در پی انقالب صنعتی در انگلیس و گسترش آن به سراسر اروپا،
آمریکای شمالی و ژاپن ،جایگاه نسبی چین در عرصه بینالمللی روبهزوال گذاشت و

از میانه قرن نوزدهم سرزمین امپراتوری میانه به عرصهای برای کشمکش قدرتهای
استعمارگر صنعتی تبدیل شد .در طول این دوره یک سد ساله چین درگیر پرسشهایی

بزرگ در خصوص محرکهای اساسی سلطهطلبی و توسعهطلبی قدرتهای صنعتی و

چگونگی رهایی از نفوذ و سلطه آنها شد .مائوتسه دانگ ،چوئن الی و دنگ شیائوپینگ
بهعنوان رفقای بنیانگذار جمهوری خلق چین پاسخ را در تبیینهای مارکسیستی
یافته بودند .بر این اساس از  1949که جمهوری خلق چین تأسیس شد و چین

از دل یک قرن تحقیر بیرون آمد .پکن تحت رهبری مائو تسه دانگ سیاستهای
سوسیالیستی را در زمینه اقتصادی در دستور کار قرارداد .پس از درگذشت مائو تسه

دانگ از  ،1978تحت زمامداری دنگ شیائوپینگ چین سیاست رفورم اقتصادی و

بازگشایی دربها را در دستور کار قرارداد.

درنتیجه رفورمهای اقتصادی در طول  38سال گذشته متوسط نرخ رشد
اقتصادی چین  10درصد رقم خورده است .چنین نرخ رشد باال و نسبتاً طوالنی در

عصر مدرن بیسابقه است .بعالوه انتظار میرود که دستکم در طول دههاینده نیز
چین با نرخ رشد چشمگیری توسعه یابد .دو عامل مهم دولت و بازار محرکهای بزرگ
رشد اقتصادی چین هستند ،اما برخالف باورهای غالب نقش بازار در پیش برد رشد
اقتصادی چین بهمراتب بیش از دولت است .گرچه بازار در متن محیطی کار میکند

که سیاستگذاریهای دولت در مساعد کردن آن حیاتی بوده است .درنتیجه عملکرد
دولت و بازار سهم چین بهطور روزافزونی از  1978به بعد از ثروت اقتصادی جهان
افزایشیافته است). (Morrison, 2015: 289

چنین افزایشی در بخشهای مختلف اقتصادی و نیز در زمینههای مختلف شامل

تولید ،صادرات ،سرمایهگذاری و مؤلفههای مختلف رقابتپذیری مشهود است .اقتصاد

چین از اواخر دهه  1970رشد اقتصادی پرشتاب خود را آغاز نمود و با سیستم توسعه
اقتصادی خاص خود توانست در سه دهه اخیر به طور متوسط رشد اقتصادی 10

درصدی را تجربه نماید .چین با این نرخ رشد خیرهکننده توانسته به دومین اقتصاد

جهان بر اساس شاخص تولید ناخالص داخلی تبدیل گردد .رفورمهای اقتصادیی که

از  1978آغاز شده است ،ظرفیتهای چین را برای رشد بخشهای مختلف اقتصادی

آزاد کرده است). (Lardy, 2014: 50

در اولین مرحله ،رفورمهای محدودی در زمینه افزایش آزادی عمل شرکتهای

اقتصادی انجام گرفت ،شرکتهایی که بهطور غالب تحت سلطه حزب کمونیست بودند.

موفقیتهای اولیه ،اعتمادبهنفس رفورمیستها را برای طرح استراتژی سنگ گذار که

به معنای گذر محتاطانه به اقتصادی بازتر بود را مطرح کردند .از اواخر دهه 1970

چین خود را از آشوب انقالب فرهنگی بیرون کشید و مردم فرصت یافتند که دگرباره

وضعیت اقتصادی خود را احیا کنند ،از طرفی رفورمهای اقتصادی فرصتهای اقتصادی

را افزایش میداد؛ اما هنوز ایدههایی روشن درباره چگونگی پیشبرد رفورمها وجود

نداشت .در نتیجه مقامات عالیرتبه که با شائوپینگ توانسته بودند مائوئیستهای
رادیکال را عقب برانند ،در جستجوی فراگیری از تجارب دیگر کشورها برآمدند .فقط

در سال  ،1978دوازده مقام عالیرتبه در سطح معاون رئیس کنگره یا باالتر از بیش
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از  15کشور بازدید کردند .در طول یکی از این بازدیدها ،دنگ شیائوپینگ به کیم
ایل سانگ رهبر کره شمالی گفت که مقامات ما به دیگر کشورها سفر میکنند تا

عقبماندگیمان را بیشتر دریابند و بیشتر احساس کنند .در این میان پکن بیش از
دیگر کشورها به نظاره الگوهای دگرگونی اقتصادهای بسته اروپای شرقی نشست که

الگوهایی مشابه با چین را تجربه کرده بودند ).(Luttwak, 2012: 89-91

این تجارب الهامبخش ایده سوسیالیسم بازار شد که به معنای گسترش آزادی عمل

شرکتهای اقتصادی بود .در پی آن در اواخر دهه  ،1970سیچوان بهعنوان ششمین

استان اختیار یافت که به شرکتها و مؤسسات اقتصادی آزادی عمل بیشتری بدهد.

این روند تا  1980به آزادی عمل  6600شرکت و موسسه انجامید که رویهمرفته 60

درصد از تولید صنعتی و  70درصد سود مؤسسات صنعتی کشور را به خود تخصیص داده

بودند .در ماههای اولیه آزادسازی فعالیت این مؤسسات ،آنها اجازه یافتند که تولید و نیز

درآمدشان را افزایش بدهند .در  ،1980شیائوپینگ بهعنوان رهبر واقعی کمیته مرکزی ،به

168
چین از ثروت به
توسعه طلبی دریایی

کشاورزان سراسر کشور اجازه داد که با مسئولیت خود وارد مراودات کشاورزی شوند .دو
سال پسازآن کشاورزان اجازه یافتند که مؤسسات یا شرکتهایی خصوصی تأسیس کنند

و به اجاره اراضی اشتراکی بپردازند .آنها از آن پس میتوانستد در قبال اجارهبهای اراضی
مزروعی به تولید و فروش محصوالت کشاورزی برای خودشان

بپردازند(Lardy, 2014:

) .153در پی آن ظرفیتهای چشمگیر در بخش کشاورزی فعال شده و مووفقیت های

قابل مالحظه در این زمینه پیش برد اصالحات را در بخشهای صنعتی نیز تسهیل کرده
و گسترش بازار به محرکی نیرومند برای توسعه اقتصادی چین تبدیل شد.

یکی از شاخصهای مهم جهت نشان دادن قدرت اقتصادی یک کشور تولید ناخالص

داخلی1میباشد .تولید ناخالص داخلی چین در سال  ،1980حدود  190میلیارد دالر بوده
که این رقم در سال  ،2014به بیش از  10000میلیارد دالر افزایش پیدا کرد .به عبارت

دیگر در بازه  35سال GDP،چین حدود  55برابر شده است .در نمودار ( )2روند افزایشی

 GDPچین برای دوره  2014-1980به تصویر کشیده شده است .بر اساس برابری قدرت

خرید ،تولید ناخالص داخلی چین در سال  ،2014از تولید ناخالص داخلی آمریکا پیشی
)1. . Gross Domestic product (GDP

گرفته است ،به عبارتدیگر بر اساس برابری قدرت خرید،1چین در سال  2014قدرت اول
اقتصادی جهان محسوب میگردد ) .(Santasombat, 2015: 81تولید ناخالص داخلی این

کشور در این سال  2016حدود  11تریلیون دالر بر اساس ارزش اسمی دالر و ۱8٫630

تریلیون بر اساس قدرت برابری خرید بودهاست .تحلیلگران اقتصادی پیشبینی میکنند،

چین همچنان تا سال  2025میالدی بر اساس شاخص تولید ناخالص داخلی از ایاالت

متحده پیشی گرفته و به بزرگترین اقتصاد جهان تبدیل خواهد شد .طبق سنجشی که
بر اساس برابری قدرت خرید صورت گرفته ،تولید ناخالص داخلی اقتصاد چین بر اساس

برابری قدرت خرید در سالهای  2030و  2050با حفظ رتبه نخست جهانی به ترتیب به

 36/112و  61/079تریلیون دالر بالغ میگردد.

سهم چین از تجارت جهان در سال  1977ششدهم درصد بوده است که تا سال

 2003به شش درصد رسیده و پسازآن نیز بهسرعت افزایشیافته است و در سال 2012

چین به بزرگترین دولت تجاری جهان تبدیلشده است .در سال  1978چین  25درصد
از جمعیت جهان را داشت ،اما فقط نیم درصد از تولید ناخالص جهان به چین تعلق

داشت .در سال  1990سهم چین از تولید ناخالص جهان کمتر از  2درصد بوده است که
تا سال  2015به پانزده درصد رسیده و هم چنان رو به افزایش است .درمجموع در سال

 ،2004چین پس از ایاالتمتحده ،آلمان ،ژاپن ،انگلیس و فرانسه بزرگترین اقتصاد جهان
را داشت .در کمتر از یک دهه چین بهسرعت ،فرانسه ،انگلیس ،ژاپن و آلمان را پشت سر

گذاشت و انتظار میرود در سالهای نزدیک آینده چین ،ایاالتمتحده را نیز پشت سر
بگذارد و به بزرگترین اقتصاد جهان تبدیل شود). (Lardy, 2015: 28

در زمینه رشد اقتصادی ،بازار ،نقش بیبدیلی در چین ایفا کرده است .برخالف

مبالغه رایج درباره نقش دولت در اقتصاد چین ،آمار و ارقام نشان میدهد که درباره

نقش دولت در رشد اقتصادی چین اغراقشده است .صحیح است که شرکتهای
دولتی در برخی از بخشهای کلیدی اقتصادی مسلط باقیماندهاند؛ اما بخش خصوصی

هماکنون قویترین عامل رشد اقتصادی ،اشتغال ،صادرات و واردات و سرمایهگذاری در

کشور محسوب میشود .سهم دولت در زمینه سرمایهگذاریهای داخلی تا سال 2013

به  34درصد تنزل یافته است .درحالیکه سهم بخش خصوصی داخلی به  48درصد
1. . purchasing power parity
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رسیده است .سهم دولت از صادرات از دوسوم در سال  1995به  11درصد در سال

 2013کاهش پیداکرده است .درحالیکه صادرات شرکتهای خصوصی چینی به 39

درصد از کل صادرات سالیانه کشور در همان سال افزایش پیداکرده است .در زمینه
اشتغال نیز اینگونه است و تنها  11درصد از نیروی کار کشور در استخدام حکومت

است .درحالیکه جمعیت شاغل کشور به بیش از  630میلیون نفر در طول  38سال
گذشته افزایشیافته است ،سهم بخش خصوصی در تولید و ایجاد شغل از درصدی

ناچیز در سال  1978به  89درصد از نیروی شاغل کشور افزایشیافته است .به عبارتی
به ازای هر هزار نفر از جمعیت چین تنها  30نفر در بخشهای دولتی شاغل است.
این نسبت در فرانسه معادل  24درصد نیروی کار و در ایاالتمتحده نیز معادل 74

نفر به ازای هر هزار نفر از جمعیت کشور است .بر این اساس برخالف باورهای غالب،
نقش بازار در رشد اقتصادی چین بهمراتب بیش از دولت است .درنتیجه چنین عواملی
اقتصاد چین به عاملی تعیینکننده و قویاً تأثیرگذار بر اقتصاد دیگر اقتصادهای بزرگ
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تبدیلشده است .در شاخصهای کلیدی به طور کلی رفورمهای اقتصادی نتایج ذیل

را برای چین رقم زده است). (Santasombat, 2015: 83

متوسط نرخ رشد اقتصادی 10درصد از  1978الی .2015

دوبرابر شدن حجم تولید ناخالص داخلی هر هشت سال یک بار.

سهم چین از تولید ناخالص داخلی جهان از  2درصد در  1990به پانزده درصد در

سال  2015افزایش یافته است.

تبدیل شدن چین به بزرگترین جذبکننده سرمایه مستقیم خارجی تا سال .2015
تبدیل شدن به بزرگترین صادرکننده در جهان.
تبدیل شدن به بزرگترین واردکننده در جهان.

تجارت خارجی چین از  20میلیارد دالر در  1978به  90/1تریلیون دالر صادرات

و  74/1تریلیون دالر واردات تا سال  2011افزایش یافته است.

تبدیل شدن به بزرگترین شریک تجاری برای  125دولت.

چنین تحول بزرگی تأثیرات مختلفی در زمینههای گوناگون برجای گذاشته و

تبعات و پیامدهای مختلفی در حوزههای مختلف اقتصادی دارد ،اما آنچه در این پژوهش

موردنظر است ،پیامدهای سیاسی امنیتی ظهور اقتصادی چین در پیوند با نظم مستقر

بینالمللی و منافع ایاالتمتحده بهعنوان قدرت حافظ نظم است .این پیامدها در پیوند
با نوسازی نظامی نیروهای مسلح جمهوری خلق چین که منبعث از رشد اقتصادی است
اهمیت بیشتری مییابدکه در بخش بعدی بررسی میشود.
 .3ظهور دریایی چین

 .3-1گسترش استراتژی و قابلیت دفاع از سواحل نزدیک

استراتژی دفاع از سواحل نزدیک ،دفاع از سواحل چین تا عمق  300کیلومتر در

آبهایی است که چین را احاطه کردهاند؛ اما ازآنجاکه چین  ،18000کیلومتر مرز آبی
دارد ،کنترل مستمر و روزانه همه این سواحل تا عمق  300کیلومتری بسیار پرهزینه است؛
بنابراین چین بر دفاع از قلمروهایی از آبهای مجاور و تنگههایی متمرکزشده است که
اهمیت امنیتی و اقتصادی بیشتری دارند؛ از جمله تنگه بوهای است که آبراهی بهسوی
پکن و تیانجین است ،یا تنگه تایوان و خطوط ارتباطی اطراف این تنگه و یا کوینگ زهو

که برای حفاظت از امنیت جزایر هاینان و سواحل جنوبی چین اهمیتی ویژه دارد .نیروی

دریایی ارتش آزادیبخش خلق سه برنامه تجهیز تسلیحاتی را با عنوان ناوگان دریای
شمال ،ناوگان دریای شرق و ناوگان دریای جنوب را ذیل استراتژی دفاع از سواحل نزدیک

برای حفاظت از سه قلمرو مذکور دریایی پیش برده است). (Heath, 2016: 24-28

در طول دهههای  1950و  1960نگرانی اصلی امنیتی چین در این حوزهها بر

تایوان متمرکز بود و ترسی که پکن از تهاجم احتمالی کومین تانگ داشت و قابلیتهای

ناوگانهای دریایی پکن نیز بسیار محدود بود بهطوریکه در دهه  ،1950پکن فاقد توانایی
نظامی برای انهدام زیرساختهای تایوان بود .از  ،1978شیائوپینگ مفهوم نبرد خلقها در
شرایط مدرن را جایگزین مفهوم نبرد خلقها کرد که بهعنوان راهنمای جنگ از سوی مائو

مطرحشده بود .تجهیزات نظامی نیروی دریایی چین تا آن هنگام شامل کشتیهای جنگی،
مینیابها ،اژدرهای دریایی،بمبافکنهای دریایی کوتاه برد ،معدودی زیردریاییهای تیپ

 033اس اس ،قایقهای مجهز به موشکاندازها و اسلحههای سبک میشد که ساخت
شوروی بودند و چین از شوروی خریداری کرده بود .از دهه  ،1970این قابلیتها بهطور
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قابلمالحظهای رشد یافته است .در طول دهه  ،1970نیروی دریایی چین به ساخت

سالحهایی که مهمترین آنها موشکهای هدایتشونده ،موشکهای هدایتشونده

جنگندههای تیپ  053جیانگ هو ،زیردریاییهای نسل اول هستهای هان تیپ ،091
بودند مجهز شد). (Saunders, 2014: 19

بهویژه زیردریاییهای هستهای هان ،نیروی دریایی چین را قادر کرد که در عمق

بیشتری از قلمروهای دریایی مجاور نفوذ کند .ناوگانهای دریایی چین نیز به موشکهای

کروز ضد کشتی مجهز شدند اما این موشکها بردی بین  8الی  12کیلومتر داشتند که
محدودیتهایی برای قدرت تهاجمی آنها ایجاد میکرد .قطع همکاریهای شوروی با

چین و عدم دسترسی به فنآوریهای پیچیده مدرن پیش برد ارتقا و گسترش قابلیتهای
نظامی دریایی کشور را در طول دهه  1970با تنگناهایی شدید مواجه کرده بود .مائو

دراینباره اظهار داشت که ما زیردریاییهای اتمی خود را میسازیم حتی اگر این کار ده
هزار سال زمان ببرد .این عبارت اشارهای ضمنی به عمق تنگناهای تکنولوژیکی نیروی
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دریایی چین تا اوایل دهه  1980است.

 .3-2گسترش استراتژی و قابلیت دفاع از دریاهای نزدیک

در جوالی  ،1979دنگ شیائوپینگ در نشست کمیته عالی حزب ،مفهوم جدید

استراتژی دفاع فعال از دریاهای نزدیک را مطرح کرد .این مفهوم سپس راهنمای مفصلبندی

گسترش قابلیتهای نیروی دریایی قرار گرفت که بر اساس آن میبایست قادر به دفاع مؤثر
از قلمروهای دریایی در ورای عمق  300کیلومتری در آبهای مجاور باشد .این استراتژی
در مقایسه با استراتژی دفاع از سواحل نزدیک ،نواحی وسیعتری از آبها را مورد تأکید

قرار میداد و بر گسترش بیشتر قابلیتها و تجهیزات نظامی دریایی تأکید میکرد .بر
طبق این استراتژی زنجیرهای از جزایر دریایی چین از جزایر کوریل ریوکیا ،تایوان تا جزایر

مجاور برونئی و فیلیپین و همچنین دریای زرد ،دریای شرقی چین و دریای جنوبی چین
حوزه دفاع از دریاهای نزدیک اعالن شد .این استراتژی بازگشت تایوان به سرزمین اصلی،

احیای قلمروهای دریایی ازدسترفته و اعاده حاکمیت بر قلمروهای دریایی مورد اختالف،

حفاظت از منابع دریایی ،بازدارندگی و دفاع در برابر تجاوزات احتمالی خارجی از دریاو بسط

استراتژی بازدارندگی هستهای را هدف قرار داده بود.

برای نیل به این اهداف نیروی دریایی ارتش آزادیبخش خلق ،با تمرکز بر

زیردریاییها ،نیروی تهاجمی هوایی و موشکی برای اعمال تفوق بر دریاهای نزدیک به

گسترش قابلیتهای نظامی خود اقدام کرد .نسل دوم قایقهای تندرو تیپ 052و تیپ

 051ب و نسل دوم جیانگ وی تیپ  055و تیپ  ،057از اوایل دهه 1990که انواعی
پیشرفتهتر از سالحهای رزمی دریایی محسوب میشدند ،از اوایل دهه  1990وارد نیروی
نظامی چین دریاها شدند .در  ،1994دومین نیروی توپخانه به ساختار ارتش افزوده شد که
واحدهایی متعارف با اهداف زمینی و دریایی دارد.این نیروی توپخانه خود چندین شاخه

دارد و بخشهای هستهای ،موشکی ،هوایی و دریایی را شامل میشود .ذیل این توپخانه در
طول دهه ،1990ارتش مجهز به تواناییهای هستهای از نوع سی اس اس 5-اسکه ارتقاء

قابلیتهای سی اس اس 2-اس دهههای  1970و  1980بود ،شد که چین را قادر نمود
که اهداف احتمالی دشمن را در گستره دریاهای نزدیک تا مجاورت کره جنوبی ،ژاپن و

فیلیپین پوشش دهد). (Brockman, 2014: 21-25

انواعی از موشکهای حامل کالهکهای هستهای با سوخت مایع طراحی شد که

به ارتش این توانایی را میداد که تا عمق  2500الی  2800کیلومتری اهداف احتمالی

دشمن را دریاها هدف حمالت هستهای قرار دهد .موشکهای بالستیک کوتاه برد و انواعی

از موشکهای بالستیک میان برد که قادر به حمل کالهکهای هستهای هستند در
پایگاههای مختلفی از خاک اصلی چین مستقر شد که توانایی حفاظت از دریاهای نزدیک

را عمق پانصد الی ششصد کیلومتری به نیروی نظامی کشور بخشیده است .این قابلیتها
همچنین بر حمله احتمالی بهقدرتهای منطقهای و یا همسایگانی که در یک جنگ
احتمالی به پایگاهی برای تعرض به چین تبدیل شوند متمرکزشده است.

پس از بحران دگرباره تایوان در  ،1999نیروی دریایی به کنکاش در استراتژی حمله

به متحدین مشغول شده است که هدف آن بازدارندگی و تشدید افتراق متحدین در
مجاورت دریاهای نزدیک در یک جنگ احتمالی است؛ که اشارههای ضمنی به متحدین

آمریکا ازجمله کره جنوبی است که نیروی دریایی میتواند نقشی مؤثر دربازدارندگی علیه

متحدین ایاالتمتحده علیه چین ایفا کند .سیستمهای موشکی دی اف 3-ای آر بی ام ،دی
اف 3-ای آی آر بی ام ،دی اف 21-ام آر بی ام ،دی اف 21 -ایام آر بی ام که در پایگاههای

در خاک اصلی چین مستقر هستند همگی قادر به حمل کالهکهای هستهای برای دفاع
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از دریاهای نزدیک چین میباشند ،این قابلیتها از میانه دهه  1990توسعهیافتهاند و

به ترتیب هماکنون هر یک از انواع این موشکها دارای بردی  2500کیلومتری2800 ،

کیلومتری 1700 ،کیلومتری و  2800کیلومتری دریاهای نزدیک هستند.

نوع دیگری از موشکهای دی اف 15اس آر بی ام که گونهای متعارف و غیرهستهای

است نیز با برد  600کیلومتر در پایگاههای ارتش ازجمله در جیانگکسی و یونان

مستقرشدهاند .دیگر موشکهای میان بردی که برای دفاع از آبهای نزدیک طراحیشده
و در اختیار ارتش قرارگرفتهاند شامل دی اف 15 -اس آرام بی ،دی اف  15ام ای آر وی،
دی اف  11-اس آر بی ام ،دی اف 11 -ای اس آر بی ام ،دی اف 11-بی اس آر بی ام،
اس آر /ام آر بی ام های جدید ،سی جی  10-جی ال سیام ،دی اف 21-سیام آر بی

ام است که در پایگاههای در خشکی مستقرشدهاند این موشکهاغیرهستهای هستند و
هرکدام به ترتیب بردی  1500 ،1200 ،600 ،530 ،350 ،950 ،950و  1700کیلومتری

دارند .نوعی از موشکهای دی اف 21 -دیام آربی ام متعارف نیز بر انواعی از رزمناوهای
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چین مستقرشده است که موشکهایی ضد کشتی هستند که بردی بین  1500الی 2000

کیلومتر دارند). (Heath, 2016: 17-19

در زمینه موشکهای تاکتیکی سالحهای موشکی از  1993الی  2005در چندین

مرحله ذیل استراتژی دفاع فعال از دریاهای نزدیک با بردهای مختلف گسترش دادهشدهاند.

در مرحله اول در سال  ،1993موشکهای سی اس اس  6و  7با برد  1050و 1150

کیلومتری طراحیشده و به واحدهای رزمی تحویل داده شدند .سپس این نوع از موشکها
تا سال  1999به انواعی پیشرفتهتر ارتقا داده شدند و در مرحله بعدی نیز تا سال 2005

دقت ،برد و توان تخریب و انهدام آنها افزایش داده شد .این موشکها برای انهدام کشتیها
و رزمناوهای دشمن در نبردهای احتمالی طراحیشدهاند که قابلیت ارتش را در دفاع مؤثر
از دریاهاینزدیک افزایش داده است). (Murray,., Berglund & Hsu, 2013: 16-18
 .3-3گسترش استراتژی و قابلیت دفاع از دریاهای دور

درحالیکه استراتژی دفاع از دریاهای نزدیک هنوز راهنمای گسترش قابلیتهای

نظامی نیروی دریایی چین بود ،از اواخر دهه  ،1990مفهوم عملیات دریاهای دور مطرح
شد .رشد اقتصادی و تقویت توجه به علم و فنآوری به گسترش قدرت دریایی چین

ترجمه میشود ،این امر تنگناهای ارتش را برای نفوذ بیشتر دریاها کاهش داده است .در
پی آن قلمرو دریایی که ارتش باید منافع کشور را در آن حفاظت نماید از اولین زنجیره
جزایر چین به دومین زنجیره جزایر بسط یافته است؛ که از شمال ژاپن تا جزایر ماری

شمالی ،گوام و ازآنجا به سمت جنوب گسترشیافته است .برای دفاع از چنین قلمرو
وسیع دریایی ،نیروی دریایی باید به یک نیروی درخور منطقهای تبدیل شود .در این

راستا تجهیزات مدرن انواعی پیشرفتهتر از موشکهای بالستیک ضد کشتی ،موشکهای
کروز ضد کشتی ،مینهای دریایی و زیردریاییها ،ناوهای هواپیمابر و انواعی از سالحهای
هستهای به قابلیتهای نیروی دریایی ارتش افزودهشده است .تا سال  ،2010نیروی

دریایی بهنوعی از موشکهای بالستیک ضد کشتی مجهز شده است که توانایی حمله و
نابودی ناوهای هواپیمابر را در حوزه غربی اقیانوس آرام به ارتش بخشیده است .این نوع

از موشکها  1500کیلومتر برد دارند .سپس تا سال  ،2013برد این نوع از موشکها

تا دو برابر افزایش دادهشده است .همچنین زیردریاییهای ارتش به نوع پیشرفتهای از
موشکهای کروز ضد کشتی تجهیز شدهاند .در زمینه زیردریاییها ،ارتش بهویژه در طول
دهه گذشته تمرکز بیشتری بر ارتقا کیفی زیردریاییها داشته است). (Cole, 2014: 43-47

ارتش در میانه دهه  ،1990به انواع جدیدتری از زیردریاییهای غیرهستهای روسی

دستیافت .از آن هنگام ارتش به چهار نوع از زیردریاییهای جدید مجهز شده است

که عبارتاند از زیردریایی جیانگ تیپ  094که با سوخت هستهای کار میکند و به
موشکهای بالستیک تسلیح شده است .زیردریاییشانگ تیپ 093که نوعی زیردریایی

هستهای است و زیردریاییهای یوان و سونگ ،این زیردریاییها جایگزین انواع قدیمیتر
شدهاند ،به عالوه ارتش برنامههایی برای ساخت زیردریایی هستهای تیپ  095دارد که
قادر به شلیک موشکهای هدایتشونده خواهد بود .تعداد کمی این زیردریاییها نیز

افزایشیافته است .تعداد مجموع زیردریاییهای تهاجمی چین از سه دستگاه در سال

 1995به  31دستگاه در سال  2005و  56دستگاه در سال  2013افزایشیافته است.
تعداد رزمناوهای چین نیز در طول دو دهه گذشته افزایشیافته است.

در سالهای  1971الی  ،1991چین رزمناو لودا تیپ  052سی را داشت که نوعی

پیشرفته محسوب نمیشد .تا سال  ،2013شش نوع ارتقا یافته از رزمناوهای جدید به
تجهیزات نیروی دریایی اضافهشده است و تعداد آنها تا سال  2015به  20دستگاه
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رسیده است که مجهز به قابلیتهای کیفی برجستهتری هستند .تعداد کشتیهای

جنگی نوع جیانگکسی ارتش نیز  1دستگاه در سال  1991به  35دستگاه در سال
 2015افزایشیافته است ،بعالوه این افزایش با ارتقا نوع قدیمیتر آنها همراه بوده
است). (Cliff, 2015: 122-128

در سال  ،2008اعالن شد که چین برنامهای برای تولید ناوگانهایی کوچک برای

استفاده نیروی دریایی کشور دارد که ناوگانهایی برای مقاصد دفاع منطقهای است و نه

لشکرکشی ،سپس از سال  ۲۰۱۳مقامهای رسمی ارتش آزادیبخش خلق چین طرح کلی

برنامهای را برای فعالیت چنین ناوگانهایی را در زنجیره نخستین جزیرههاشرح دادند.
درواقع ارتش توسعه نیروی دریایی را از یک نیروی دریایی سبز به یک نیروی دریایی آبی

تدافعی-تهاجمی منطقهای در دستور کار قرار داده است.

نیروی دریایی چین در  ،2015بهطور رسمی از تحویل گرفتن کشتیهای جدید

با قابلیتهای باالی عملیاتی خبر داده است که شامل سه ناوشکن دارای موشکهای
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هدایتشونده است که کمک شایانی به ارتقای قدرت تهاجمی این نیرو دریاها خواهد

کرد .ازجمله این ناوشکنها مدل دی  ،052موسوم به کشتی «خه فی» است که در
اختیار نیروی دریاییاین کشور در بخش دریای جنوبی قرارگرفته است .ناوشکن «خه
فی» پیشرفتهترین ناوی است که به موشکهای مدرن مجهز میباشد و تاکنون در

اختیار نیروی دریایی قرارگرفته است .با داشتن چنین کشتیهای جنگی پیشرفتهای
چین میتواند برای نبردهای دریایی و حراست از منافع ملی خود دریای پر مناقشه

جنوبی آماده باشد). (Ji, 2016: 12

ش از این در سال جاری میالدی به دو ناو دیگر از همین مدل
نیروی دریایی چین ،پی 

به نامهای «کونمینگ» و «چانگشا» دستیافت و آنها را در فعالیتهای دریایی در منطقه

دریای جنوبی به کار گرفته است .در مقایسه با ناوهای جنگی قبلی چین مانند ناوشکن
«ووهان» ،کشتیهای جنگی جدید قدرت هدفگیری دقیقتری دارند و میتوانند در دفاع

هوایی نیز مورداستفاده قرار گیرند .ناوشکنهای هفت هزار تنی جدید چین به موشکهای

پیشرفته ضدکشتی ،تفنگهای کالیبر 301ــ میلیمتری و موشکهای کروز سطح به
سطح مجهز میباشند .در خصوص قابلیتهای نوین این کشتیهای جنگی چائو ویدونگ،

پژوهشگر مرکز تحقیقات ارتش چین اعالم کرده است که این کشتیهای جنگی بهترین

رادارها رادارند که میتوانند کشتیها و اهداف خود را از مسیرهای بسیار دور ردیابی کرده
و در صورت لزوم وارد عمل شوند .موشکها و تسلیحات این ناوها برای هدف قرار دادن
اهدافی در خشکی ،جنگندهها ،کشتیها و حتی زیردریاییها کاربرد دارد.نیروی دریایی

چین همچنین در حال ساخت ناوشکنهای  10هزار تنی  055است که میتواند بیش
از  100فروند موشک را با خود حمل کند). (Scobell, McMahon & Cooper, 2015: 72

بزرگترین ناو هواپیمابر چین نیز به بهرهبرداری رسیده است .دولت چین در سال

 ۱۹۹۸این ناو را از اوکراین خریداری کرد ،البته بدون موتور ،سامانه نظامی و دیگر تجهیزات
الزم و آن را برای نصب تجهیزات پایهای به ساحل دالیان چین فرستاد در روزهای پایانی

ماه دسامبر سال  ۲۰۱۰یکی از مقامات بلندپایه چین به خبرگزاری رویترز اعالم کرد که

این ناو در سال  ۲۰۱۱آماده حرکت خواهد بود .اکنون نام اولین ناو هواپیمابر چین نیز

مشخصشده است« .شی النگ» نام یکی از ژنرالهای چین بود که در سال  ۱۶۸۱موفق
شد تایوان را تصرف کند و مقامات چین همین نام را بر اولین ناو هواپیمابر کشورشان

نهادهاند .مقامات چین اعالم کردند که از ناو هواپیمابر چین تنها در امور تحقیقاتی و
مراقبتی استفاده خواهد شد و یکی ازسخنگویان وزارت دفاع چین در سال  ،2011اعالم

کرد که کشورش در نظر ندارد این ناو را در نیروی دریاییاین کشور وارد کند؛اما این ناو در

نوع خود قابلیتهای قابلمالحظه نظامیدارد). (Thompson, 2015: 358

این ناو هواپیمابر  300متر طول و ظرفیت استقرار  50فروند جنگنده را دارد .عالوه

بر آن درزمستان  ،2016تصاویر بهدستآمده از بندر دالیان چین نشان میدهد که این

کشور ساخت اولین ناو هواپیمابر بومی خود را آغاز کرده است .اولین ناو هواپیمابر چین
در واقع یک نمونه ساخت شوروی سابق بود که در چین تکمیلشده و ارتقا یافته است.

وزارت دفاع چین اعالم کرده است که این کشور دومین ناو هواپیمابر خود را با تکیهبر
تکنولوژی داخلی ساخت ،اقدامی که گامی مهم در توسعه نیروی دریاییاین کشور در

بحبوحه مناقشات دریایی شمرده میشود؛که قادر به حمل

هواپیماها است). (Ji, 2016

بمبافکنهایJ-15

و دیگر

چین درصدد است هر چه سریعتر ناوشکن و زیردریایی را به ناوگان خود بیفزاید.

مدرن سازی سریع ناوگان دریایی چین در بحبوحه مناقشات این کشور با ژاپن و کشورهای

جنوب شرق آسیا بر سر دریای چین جنوبی صورت میگیرد .وزن خالص این ناو  50هزار
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تن است و جنگندههای جی 15-و دیگر جنگندههای این کشور را حمل خواهد کرد.

پنتاگون ،نیز گزارش کرده است که «چین به برنامه ساخت بومی ناو هواپیمابر خود ادامه

میدهد و در  15سال آینده میتواند چندین ناو هواپیمابر تولید کند.این قابلیتها ذیل
استراتژی بسط یافته عملیات دریاهای دور گسترشیافتهاند .در سال  ،2001جیانگ زمین

از نسل سوم رهبران اعالن داشت که نیروی دریای ارتش باید برنامهای بلندمدت برای

افزایش قابلیتهای دفاع و عملیات در آبهای دور در دستور کار قرار دهد.

هوجین تائو در سال  ،2002بر ضرورت انتقال تدریجی نیروی دریایی به دفاع

دریاهای دوردست تأکید کرد .در نهایت ارتش مفهوم عملیات دریاهای دور را بهعنوان

اصل راهنمای توسعه قابلیتهای نظامی خود مفصلبندی کرد و حوزه دریاهای دوردست
نیز همه آبهایی محسوب شد که فراسوی دریاهای نزدیک قرار دارند و دقیقاً به آبهایی
اطالق میشود که در آنسوی دومین زنجیره جزایری واقعاند که در قلمرو دریایی چین
قرار دارند .این آبها شامل پهنهای وسیع از شمال شرقی اقیانوس آرام تا غرب اقیانوس
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هند را در برمیگیرد و برای عملیات در چنین پهنه وسیعی از دریاها نیروی دریایی
چین روند نوسازی و گسترش قابلیتهای مدرن دریایی را تسریع کرده است .بدین
ترتیب نیروی دریایی چین بهویژه در طول دو دهه گذشته از نیرویی باقابلیتهای دفاع

از کرانههای ساحلی کشور به نیرویی باقابلیتهای چشمگیر نظامی دریاهای نزدیک و
قابلیتهای قابلمالحظه عملیات دریاهای دور گسترشیافته است(Scobell, McMahon

).& Cooper, 2015: 66-68

از دیگر اقدامات چین دراین راستا ،نوسازی تسلیحات نظامی بوده است .نوسازی

تسلیحات ارتش چین ،از یک سو با سالحهای ساخت داخل و از دیگر سو با خریداری
برخی تسلیحات پیشرفته از سایر کشورها صورت گرفته است .افزایش قدرت نیروی دریایی

را میتوان یکی از مهمترین اقدامات چین در راستای موازنه سازی دانست .نیروی دریایی
به طور سنتی نقطه ضعف ارتش چین بوده است و به همین دلیل در اسناد دفاع ملی چین

در سالهای اخیر تأکید ویژهای بر گسترش توان این نیرو صورت گرفته است .از منظر
این سند ،گسترش توان نیروی دریایی باید به گونهای صورت گیرد که نه تنها در مناطق

ساحلی ،بلکه در آبهای آزاد و اقیانوسها نیز بتواند به حراست از منافع این کشور بپردازد.

یکی دیگر از مهمترینجنبههای انقالب در امور نظامی و ساختار و عملکرد ارتش

چین ،در برنامه فضایی این کشور نمود یافته است .این برنامه به طور کامل تحت کنترل

ارتش چین قرار دارد .چینیها معتقدند در شرایط جدید ،فضا عرصهای استراتژیک است

و اگر چین نتواند در این حوزه قابلیتهای قابل قیاس با سایر قدرتهای بزرگ کسب

کند ،بازدارندگی آن با مشکل مواجه میگردد .به همین دلیل ،این کشور در این زمینه
سرمایهگذاری وسیعی صورت داده که نتایج آن به تدریج و در آینده نزدیک ظهور پیدا
خواهد کرد .آزماش موفقیت آمیز موشک ضدماهواره در سال  2007و اعزام موفقیت آمیز

فضاپیما به کره ماه از مهمترین نمادهای موفقیت این برنامه بوده است .با این همه روند
نوسازی نیروی نظامی چین ،آن گونه که در سند دفاع ملی این کشور در سال  2006مورد

توجه قرار گرفته است ،در واقع در آغاز راه است و تا سالها تداوم خواهد داشت .در این
سند ،نوسازی توان نظامی چین به سه مرحله زمانی تقسیم شده است:

 .1مرحله اول تا  :2010ایجاد اساسی مستحکم برای نوسازی قوای نظامی ارتش؛
 .2مرحله دوم  :2010 – 2020پیشرفت سریع؛

 .3مرحله سوم  2050تا  :2020نیل به اهداف استراتژیک ایجاد نیروی نظامی مبتنی

بر فن آوری اطالعات ،به گونهای که از توانایی پیروزی در نبردهای مجهز به فنآوریهای
روز محتمل در نیمه قرن جدید برخوردار باشد). (State Council, 2006

تالشهای مدرنیزاسیون نیروی دریایی چین که از دهه  90میالدی آغاز گردید،

شامل طیف وسیعی از برنامههای خرید تسلیحات نظیر موشکهای بالستیک ضدکشتی،

زیردریایی و کشتیهای سطحی میشود .همچنین این تالشها شامل اصالح و بهبود در
لجستیک ،تعمیر و نگهداری ،دکترین نیروی دریایی ،کیفیت پرسنل ،آموزش و تمرین
میشود .ناظران معتقدند که تمرکز کوتاهمدت تالشهای مدرانیزاسیون نظامی چین

متوجه توسعه گزینههای نظامی برای واکنش به مساله تایوان

است&(Zhao, Hynes,

) .He, 2014: 147همراستا با این هدف ،چین ارتشی میخواهد که قادر به اجرای عملیات
به عنوان نیروی ضددسترسی باشد–نیرویی که میتواند از دخالت آمریکا در جنگی که
شامل تایوان است جلوگیری کرده یا رسیدن نیروهای آمریکایی را به تأخیر انداخته یا

تأثیر دخالت نیروی دریایی و هوایی آمریکا را کاهش میدهد .اگر چه مساله تایوان محرکی
اساسی در این زمینه است ،اما فراتر از آن مدرنیزاسیون نظامی چین شامل نیروی دریایی

این کشور ،به صورت روزافزونی در جهت دنبال نمودن اهداف دیگری نیز است؛ اهدافی
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نظیر اثبات یا دفاع از ادعاهای ارضی چین در دریای جنوبی چین یا دریای چین شرقی،

اعمال دیدگاه چین– دیدگاه اقلیت یامارو به رشد در میان ملل جهان–که این حق را

دارد تا فعالیتهای نظامی خارجی را در  200مایلی خط ساحلی خود کنترل نماید،
حفاظت از خط دریایی ارتباطی چین ،حفاظت و تخلیه شهروندان چینی از دیگر کشورها،

جایگزینی نفوذ آمریکا در پاسیفیک و تحکیم وضعیت چین به عنوان یک قدرت عمده
جهانی ،از اهداف اساسی است که پکن را به سوی توسعه قدرت دریایی در قواره یک قدرت

بزرگ رهنمون شده است و همانگونه که منافع کشور در پی رشد و بالندگی چشمگیر

پویشهای اقتصادی افزایش مییابد ،انگیزه و نیز منابع پکن برای ارتقا بیشتر قابلیتهای
نظامی دریایی متحول میشود.

 .3-4تبیین پیوند ثروت و توسعه طلبی دریایی چین

به طور کلی در عصر مدرن قدرتهای بزرگ ،قدرتهایی دریایی نیز بودهاند .نیروی
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مدرن دریایی از ره آوردهای انقالب صنعتی در قاره اروپا است .بنابراین امپراتوری چین به

مثابه یک قدرت قارهای در میانه قرن نوزدهم که با تهاجم انگلیس و سپس دیگر دولتهای
استعمارگر غربی و ژاپن مواجه شد فاقد قابلیتهای رویارویی نظامی با آنها بود .قدرت
دریایی در طول قرن نوزدهم دولتهای استعمارگر غربی بویژه انگلستان را قادر ساخت که
بر مسیرهای تجاری دریاها مسلط شوند .تا میانه قرن هجدهم انگلستان به قدرت دریایی
مسلط در اقیانوس هند مبدل شدو سپس شروع به توسعه طلبی در شبه قاره هند کرد
و تا میانه قرن نوزدهم این قدرت دریایی به پهنه وسیعی از قلمروهای خشکی اوراسیا

نفوذ کرد) . (Buzan and Lawson, 2015: 213در طول جنگ اول تریاک نیروی نظامی

دریایی کمپانی هند شرقی توانست نیروی دفاعی ساحلی چین را شکست داده و به قلمرو

خشکی چین نفوذ کند ،نفوذی که سرآغاز سدهای از کشمکش قدرتهای استعمارگر
غربی در سرزمین اصلی چین است که به عنوان سده تحقیر از آن یاد میشود .پس از افول
امپراتوری بریتانیا ،ایاالت متحده به عنوان قدرت مندترین دولت از میانه قرن بیستم نیروی

مسلط دریایی در حوزه اقیانوس آرام بوده است .تجارب قرن نوزدهم و کشمکش بر سر

مسائل منطقهای با ایاالت متحده از میانه قرن بیستم ،سبب شده است که چین حساسیت
بیشتری نسبت به آسیب پذیری های دریایی خود داشته باشد.

به طور اساسی ،افزایش ثروت فزاینده اقتصادی همچنان که منافع چین را در

ورای مرزهای ملی گسترش داده است ،منابع این قدرت نوظهور را برای نوسازی نیروی

دریایی و قدرت یابی در دریاهای پیرامونی نیز افزایش داده است .در نتیجه توآم با

بالندگی چشمگیر اقتصادی و افزایش ثروت ملی ،قدرت دریایی چین نیز انبساط یافته
است). (Kaplan, 2014: 57

در پی رشد اقتصادی ،چین به بزرگترین صادرکننده و واردکننده در جهان تبدیل

شده است و در سال  10 ،2015درصد از تجارت جهانی کاال به چین تعلق داشته است.

چین به بزرگترین مبدأ کشتیرانی تبدیل شده و بندر شانگهای نیز جایگاه بزرگترین

بندر تجاری جهان را کسب نموده است .رشد منافع تجاری و افزایش منابع مالی به
پکن را قادر ساخته است که بزرگترین ناوگان دریایی نظامی را در آسیا ایجاد کند.
نیروی نظامی دریایی ارتش آزادی بخش خلق هم اکنون  77کشتی جنگی ،بیش از

 60زیردریایی 85 ،جنگنده دریایی مجهز به تجهیزات موشکی ،یک ناو هواپیمابر55 ،

دستگاه کشتی دو منظوره خشکی و دریایی است .عالوه بر آن ،قابلیتهای موشکی

چین که از پایگاههای در خشکی نفوذ دریایی چین را تا فراسوی زنجیره دوم جزایر
اقیانوس آرام پوشش میدهند و پوشش نیروی هوایی و بازدارندگی هستهای را نیز باید

مورد محاسبه قرار داد). (Cronin, 2016: 89

نیروی دریایی چین در طول دو دهه گذشته به نیروی دریاهای-آبی توسعهیافته

است .چنین گسترشی در نتیجه افزایش منابع مالی و بسط منافع چین که ناشی از
ظهور اقتصادی آن است پدیدار شده است .در سال  ،2011اولین ناو هواپیمابر ارتش

چین وارد دریاها شد .پکن در واقع در سال  1998خریداری کرده بود و ساخت شوروی

سابق بود .افزایش ثروت مادی به پکن قابلیت خرید انواعی از سالحهای نظامی و ارتقا

سالحهای قدیمیتر دریایی را داده است .خریداری و تکمیل اولین ناو هواپیمابر چین

نمونهای از انواعی از سالحهایی است که به طور فزایندهای به قدرت یابی بیشتر دریایی
چین میافزایند .رهبران پکن از  ،1978توسعه اقتصادی را به مثابه ضرورتی امنیتی
فهمیدهاند که همچنان که سبب ارتقاء استانداردهای زندگی روزمره شهروندان میشود،
موجد افزایش منابع برای مدرنیزاسیون نظامی کشور نیز هست و چین بر اساس الگوهای

ظهور هژمونهای جدید در عصر مدرن ،از ثروت اقتصادی به توسعه طلبی دریایی رهنمون
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شده است .این توسعهطلبی پیامد گسترش منافع اقتصادی از جمله تجارت سالیانه بالغ بر

 5تریلیون دالر کاال در دریای جنوبی و روند فزاینده منابع مالی ارتش آزادی بخش خلق
است که به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی با توجه به این که هر  8سال یک بار

حجم تولید ناخالص داخلی چین دوبرابر میشود ،افزایش مییابد). (Hayton, 2014: 34
نتیجه

در طول سه دهه گذشته ،استراتژی و قابلیتهای دریایی چین از دفاع از سواحل

نزدیک به دفاع فعال از دریاهای نزدیک و سپس به عملیات در دریاهای دور دگرگون شده
است .این تحول متأثر از افزایش ثروت اقتصادی چین محقق شده است که منافع ملی

کشور را در حوزه وسیعتری بسط داده است .در حوزه نظامی ،این تحول نیروی دریایی
چین را از نیرویی ساحلی به نیروی با قابلیت عملیات در دریاهای دور تبدیل شده است.
به عبارتی ،حوزه تحرکات نظامی مؤثر نیروی دریایی چین تا فراسوی خطی فرضی که
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از دومین زنجیره جزایر دریایی که از جزایر دریایی شمال شرقی پاسیفیک آغاز شده و با

عبور از گوام و پائولو تا مجاورت کرانههای اندونزی امتداد مییابد ،بسط یافته است .پکن
طرحهایی در دستور کار دارد که نیروی دریاییاش را به قابلیتهایی مجهز نماید که تا

سال  2020در این گستره وسیع دریایی قابلیتهای طرح قدرتش را در میان قدرتهای

منطقهای بی رقیب نماید .در واقع در مقیاس بینالمللی نیروی دریایی چین هم اکنون
پس از ایاالت متحده و روسیه بزرگترین نیروی دریایی جهان محسوب میشود .کسب
چنین جایگاهی نتیجه بیش از سه دهه نوسازی و مدرنیزاسیون نیروی دریایی چین است

که خود تحت تأثیر پویایی و بالندگی اقتصادی و انبساط منافع ملی چین قرار گرفته
است .مدرنیزاسیون نیروی دریایی چین که از دهه  90میالدی آغاز گردید ،شامل طیف

وسیعی از برنامههای خرید تسلیحات نظیر موشکهای بالستیک ضدکشتی ،زیردریایی و

کشتیهای سطحی میشود .همچنین این تالشها شامل اصالح و بهبود در لجستیک،
تعمیر و نگهداری ،دکترین نیروی دریایی ،کیفیت پرسنل،آموزش وتمرین میشود* .
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