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الزانات جدید رفتاری را برای ژاپن تعریف کرد و همین نسئلش ننجر بلش تیییلر در تنظیملات و
پایشهای سیاستهای اننیتی در ژاپن شد .در این فرایند ژاپن گامهای نثبتی در نسیر عادیسازی
سیاست دفاعی خود برداشت کش ننجر بش فاصلش گرفتن از یک سیاست خارجی ننفع و وابستش
در نظام بینالمل و نزدیک شدن بش یک دولت با توانمندی باالی اثرگذاری درصحنش بینالمللی و
ننقهشای شد .از نیان برداشتن نمنوعیت صدور تسلیحات ،تفسیر قانون اساسی ژاپن (بند  )9در
سال  ، 2015تیییرات در دستورالعم همکاری دفاعی با انریکا با تأکید بر ژاپن فعالتر بخشی از
شاخصهای تیییر در سیاست اننیتی ژاپن در سالهای اخیر است .با نرور گزارههای فلوس ایلن
سؤال نقرح نیشود کش این تحول نستمر و پیشرونده باهدف احیای نهش ژاپلن در رونلدهای
اننیتی چش پیاندهایی در سقوح نلی و بینالمللی بش همراه دارد؟ در پاسخ بش این سلؤال فرضلیش
پژوهش حاضر بر این نبنا استوار است کش در بعد نلی تهویت بازدارندگی این کشور و گسترش
نهش ان در حوزه تسلیحات و در بعد بینالمللی تهویت هژنلونی انریکلا و تیییلر و گسلترش
همکاری و نفوذ نظانی ژاپن در جانعش بینالمللی و نناطق نختلف ازجملش نهمتلرین پیانلدهای
نتصور برای تیییرات راهبردی ژاپن است .روش پژوهش نهالش پیش رو توصیفی و تحلیلی است
و روش گرداوری دادهها نیز کتابخانشای و نبتنی بر اسناد و انارهای بینالمللی خواهد بود.
واژگان کلیدی :ژاپن ،ایاالتنتحده انریکا ،نظلم ننقهلشای ،فلروش تسللیحات ،افکلار عملونی،
بازدارندگی
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 .1مقدمه
نرور رویدادهای پس از جنگ سرد حکایت از ان دارد کش پارادایمهای اننیتی در حال تیییر
هستند و بشتبع اسیبپذیری دولتهلا بشسلوی جدیلدی در حلال حرکلت اسلت ( Florescu

 .)&Glenn,2015:7بدیهی است با تیییر در شرایط اننیتلی کلش کشلورها بلا ان نواجلش
هستند تیییرات در راهبردهای اننیتی بشننظور پاسخگویی بش ایلن شلرایط جدیلد اتفلاس
بیفتد و در این نیان انچش بش نظر بسیار نهم بش نظر نیرسد تأثیری است کلش راهبردهلا و
استراتژیهای جدید اننیتی در سقوح نختلف از خود بشجای نیگذارند.
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تا پیش از هزاره سوم ژاپن برای تأنین اننیت نلی خود وابستش بش اتحاد دوجانبلش بلا
ایاالتنتحده انریکا بود و در این اتحاد از «سواری رایگان» انریکا بهره نیبرد .در حوزه
بینالملل ی نیز تمانی اقدانات ژاپن نبتنی بر ابزارهای غیرنظانی بود و این کشور از طریق
کمکهای نالی ،بشردوستانش و پشلتیبانی لجسلتیکی بلش ایفلای نهلش در نأنوریتهلای
بینالمللی نظیر عملیات حفظ صلح سازنان نل نیپرداخت .پویاییهای اننیتی کش نحیط
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پیرانونی ژاپن را در سالهای اخیر دستخوش تیییر قرار دادهاند باعث پیدایش یک توافق
عمونی در نیان رهبران و نردم ژاپن در رابقش با تهدیدات اننیت نلی و نحوه پاسلخدهی
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بش انها شد .در همین راستا ایده اننیت جانع و تأکید بر تملانی ابعلاد اننیتلی (نظلانی،

س و یکم

اقتصادی و )...با در نظر داشت تهدیدات سنتی و غیر سنتی در نظام بینالمل کمکم جای
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رویکرد اقتصادی درصحنش بینالملل ی و تأنین اننیلت نللی در چلارچوا وابسلتگی بلش
ایاالتنتحده را گرفت .در این رویکرد کش در سالهای اخیلر و در الیحلشهای نختللف
اننیتی بروز داده شده ژاپن با گسترده کردن اهداف اننیتی بش فراتر از ابعاد نلی اننیت سلش
راهبرد را در حوزه سیاستها ی نظانی و دفاعی بش کار بسلتش اسلت کلش شلان  :اصل ح
سللاختارهای نظللانی و دفللاعی داخلللی باهللدف نیرونندسللازی ژاپللن (چللش بللش لحللا
قانونگذاری و چش بش لحا سازنانی) ،بازتعریف نهش ژاپن در اتحاد با ایاالتنتحلده و
کسب اطمینان از استمرار اتحاد با ایاالتنتحده انریکا بشعنوان نتحد استراتژیک ژاپن و
درنهایت گسترش بعد نظانی و اننیتی در همکاریهلای ننقهلشای و بینالملللی .واضلح
است تحول در سیاست نظانی ژاپن با توجش بش نشخصات اننیتی در حال افلزایش ژاپلن
(بللشطور خللات تیییللرات در بخشهللای نظللانی و ت ل ش بللرای بللازیگری فعاالنللش) و

انتخااهایی کش ژاپن در راهبردهای نظانی و سیاست خلارجی خلود انجلام نیدهلد بلا
توجش بش این گزاره کش این کشور نتحد اصلی انریکا در اسیا است تأثیر قابل توجهی بلر
سقوح نختلف خواهد گذاشت .در همین راستا این سؤال نقرح نیشلود کلش تحلوالت
اننیتی ژاپن با تأکید خات بلر حلوزه نظلانی و تل ش بلرای ایفلای نهلش پررنلگ در
روندهای بینالملل ی چش پیاندهایی بر سقوح نلی و بینالملللی دارد؟ در پاسلخ بلش ایلن
سؤال فرضیش پژوهش حاضر بر این نبنا استوار است کش در بعد نلی تهویت بازدارنلدگی
این کشور و گسترش نهش ان در حوزه تسلیحات و در بعد بینالمللی تهویلت هژنلونی
انریکا و گسترش همکاری و نفوذ نظانی ژاپن در جانعش بینالملللی و ننلاطق نختللف
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ازجملش نهمترین پیاندهای نتصور برای تیییرات راهبردی ژاپن است.
سازناندهی نهالش پیش رو بش این صورت است کش در ابتدا نگاهی بش فرازوفرودهلای
سیاست خارجی ژاپن انداختش نیشود ،سپس بش پیاندهای نللی تحلوالت اننیتلی ژاپلن
پرداختش نیشود .این بخش شان ابعاد نظانی ،اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی ،سیاسی و
اننیتی و درنهایت فناوری خواهد بود .بخش سوم نهالش بش بررسی پیانلدهای بینالملللی
نیپردازد کش بش ترتیب شان تأثیر بر روابط دوجانبش با ایاالتنتحده انریکا ،تأثیر بر نظم
ننقهشای و جهانی ،افزایش درگیری و همکاری با سایر نناطق (شان خاورنیانش ،اروپلا،
اسیا ی نرکزی ،افریها) ،افزایش کنشگری ژاپن در رونلدهای اننیتلی بینالملللی (شلان
عمل یات حفظ صلح سازنان نل  ،دزدی دریایی ،همکاری نظانی با نلاتو) خواهلد بلود.
نتیجشگیری بخش پایانی این نهالش خواهد بود.
 .1فرازوفرودهای سیاست خارجی :فرایند بازتعریف سیاستهای امنیتی ژاپن
نرور سیر تحول سیاستهای ژاپن در حوزه اننیت نلی و انلور دفلاعی در دوره زنلانی
پس از جنگ سرد نشان نیدهد کش این کشور گامهای اهستش و پیوستشای باهدف تعدی
و اص ح سیاستها ی اننیتی (چش در حوزه سیاسلت خلارجی و چلش در حلوزه نسلا
نظانی) و داننش کنشگری در نعادالت و جریانات اننیتی ننقهشای و بینالمللی و درنهایت
در جهت تبدی شدن بش یک دولت عادی برداشتش است .اگرچش در دوران پلس از جنلگ
جهانی دوم تا سال  1991ژاپن بش دلی قانون اساسی صلحطلب (ناده  9قانون اساسلی و
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نمنوعیت استفاده از جنلگ بلشعنوان ابلزار ح وفصل اخت فلات) و پیملان اننیتلی بلا
ایاالتنتحده انریکا یک دولت وابستش و ننزوی درصحنش سیاست بینالمل بود انا ایلن
کشور پس از دهش  1991کش گامهای کوتلاه همچلون تصلویب قلانون حژلور ژاپلن در
عملیات حفظ صلح سازنان نل در سال  1992و ارتها کمیت و سقح کارایی نیروهلای
نحدود دفاعی این کشور ر ا برداشلت و پلس از سلال  2001کلش گامهلای بزرگتلر و
تأثیرگذارتر در راستای تیییرات بنیادین در استراتژیهای اننیتی خود برداشت کمکلم بلش
بازیگری باقابلیت اثرگذاری برجستش در رویدادهای بینالمللی تبدی شد.
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تصویب قانون ضد تروریسلم در سلال (2002نتعاقلب حلواد

 11سلپتانبر سلال

 ،)2001تصویب قانون اقدانات اضقراری در سال  ،2003اعزام نیروهای دفاع از خود بش
عراس در سال ( 2004نیروهای لجسلتیکی و پشلتیبانی و نلش حژلور نسلتهیم در نیلدان
جنگ) ،طرح بحث بازنگری در قانون اساسی سال  ،2005تنظیم راهبرد جانع دفاع نلی
در سال  2006با تأکید بر نؤلفشهای جدید تهدید ساز و سیاستهای نوین بازدارنلدگی،
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تصویب نفهوم «نیروی دفاعی پویا» 1در دسانبر سال  2010توسط شورای اننیتلی ژاپلن،
طرح جدید دفاعی دهسلالش ژاپلن در سلال  2010و اختصلات بودجلش کل ن نظلانی و
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سرنایشگذاری در پروژههای نوشکهای بالستیک ،پایلان دادن بلش چنلد دهلش نمنوعیلت
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صادرات تسلیحات و اغاز فروش تجهیلزات نظلانی در بازارهلای بینالملللی ،تأسلیس
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شورای اننیت نلی و تصویب نخستین راهبرد اننیت نللی ژاپلن در سلال  ،2013طلرح
تبدی راهبرد «بازدارندگی نؤثر» بش راهبرد «قابلیت پاسخگویی نلؤثر در برابلر تهدیلدات
اننیتی»  ،پیشنهاد ژاپن برای عژویت دا م در شورای اننیت سلازنان نلل نتحلد ،ایجلاد
نخستین پایگاه نظانی ژاپن در جیبوتی ( )2009از زنان پایان جنگ جهانی دوم (،)1945
تصویب الیحش اننیتی سال  2014و تفسیر قانون اساسلی در سلال  2015تحلت عنلوان
«دفاع جمعی» ازجملش نهمترین رویدادهای ک ن در حوزه نسا

اننیتی و نظلانی ژاپلن

بود کش باعث بازتعریف راهبردهای نظانی ژاپلن و بلشتبع نهلش ایلن کشلور در سلقوح
ننقهشای و بینالمللی شد.

1. Dynamic Defense Force

در باا چرایی تحوالت در استراتژیهای اننیتی ژاپلن نظریلات نتعلددی ارا ششلده
است .از ننظر نظریات واقعگرایانش در دوران جدید و پلس از جنلگ سلرد ایلن نحلیط
بینالمل بود کش ژاپن را قاطعانش بش سمت اتخلاذ یلک نوضلع دفلاعی قاطعانلش ترغیلب
نیکرد .در همین راستا نظریشپردازان واقعگرا استدالل نیکنند کش اتخاذ سیاست خارجی
فعاالنش تر توسط ژاپن و شروع ژاپن بش افزایش توانایی نظانی ننلت از تهدیلدات اننیتلی
ناشی از ظهور چین و کره شمالی و شبش افول انریکا و عدم پشتیبانی کافی این کشور از
ژاپن در تهدیدات احتمالی بوده است ( .)You,2015: 314در همین راستا ژاپن بلا دیلد
واقعگرایانش و با تأکید بر ننابع نادی قدرت و ابزارهای نظانی ت ش کرده اسلت کلش بلش
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تهدیدات پیش رو پاسخ دهد.
از نظلر نحههلان نئلولیبرال سیاسلت دفلاعی ژاپلن بلر اسلاس ننقلق نثللث کلانتی
(دنوکراسی ،وابستگی اقتصادی ،سازنانهای بین دولتلی) ساختششلده اسلت .از دیلدگاه
نئولیبرالی حرکت کنونی بش سمت سیاست خارجی فعاالنش در انتداد و استمرار ایلن سلش
نحور کانتی بوده است .بر این اساس ژاپن بش دنبال استفاده از سیاست خلارجی فعاالنلش
جهت برقراری صلح و ثبات در سقوح نختلف ننقهشای و بینالمللی است .بنابراین هیچ
شکی نسبت بش اهداف ژاپن وجود ندارد و حرکت کنونی بلش سلمت سیاسلت خلارجی
فعاالنش فهط استمرار گذشتش است و ژاپن همچنان نتعهد بش صلح و ثبات در اینده خواهد
بود ( .)You, 2015:315این نحههان بش اقلدانات ژاپلن در عملیاتهلای حفلظ صللح
سازنان نل  ،نبارزه با دزدی دریایی ،نبلارزه بلا تروریسلم و حمایلت از اقلدانات ضلد
تروریستی اشاره نیکنند و استدالل نیکنند کش ژاپن باهدف تأثیرگذاری بهتر و فعاالنشتر
در حوزههای اننیتی اقدام بش تهویت نظانی و تیییر راهبردهای اننیتی خود نموده است.
از نظر نحههان سازهانگار تیییرات اننیتلی ژاپلن ننلت از تیییلرات اتفلاس افتلاده در
برداشت رهبران از نحیط اننیتی این کشور است .انچش نحرک این تیییر برداشلت بلوده
استنتاج رهبران از تیییر روندهای اننیتی در ننقهش اسلت .در ایلن برداشلت از تحلوالت
اننیتی ژاپن نهش رهبلران داخللی و سیاسلتگذاران و ادراکلات ذهنلی انهلا برجسلتش
نیشود.
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در جمعبندی نهایی از نگاه رهیافتهای بینالمللی نیتلوان گفلت کلش هیچکلدام از
نظریات بشتنهایی قادر بش تحلی چرایی تحوالت اننیتی ژاپن و ارا ش یکچشم انداز جانع
از تحلی سیاست اننیتی نیست .با نحدود کردن ر الیسم بش ویژگیهای سیستمیک نتییر
داخلی نادیده گرفتششده است .لیبرالیسم بر سیاسلت داخللی تمرکلز دارد و تلأثیر نفلوذ
نحیط اننیتی را ناچیز پنداشتش است و درنهایت سازهانگاری قادر بش توضیح اینکش چلرا و
چگونش چارچوا هنجاری سیاست اننیتی ژاپن از اوای دهلش  1990تیییلر کلرده اسلت
نیست ( .)Saltzman,2014:61در همین راستا بش نظر نیرسد کلش در تحلیل تحلوالت
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اننیتی ژاپن باید نگاهی چند سقحی کش همزنان سقوح داخلی و خارجی و عوان نادی
و نعنایی را پوشش نیدهد بش کاربست.
 .2پیامدهای ملی
در یک چرخش علت و نعلولی همانطور کش نتییرهای نلی یکی از پیشرانهای تحول در
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پژوهشهای
رواب ط ب ط
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دوره نهططم شططماره
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سیاستها و اب زارهای سیاست اننیتی و دفاعی ژاپلن هسلتندت تیییلر در سیاسلت اننیتلی
پیاندهای نتعددی در حوزههای سیاسی ،اقتصادی ،اننیتی و فرهنگی ژاپن دارد .در ادانلش
بش نهمترین حوزههای تأثیرپذیر از تحول در سیاست اننیتی اشاره نیشود:

س و یکم
بهار 1398

 .2-1حوزه نظامی
یکی از حوزههای اصلی نتأثر از تحوالت اننیتی ،بخش نظانی ژاپلن اسلت .همگلام بلا
ت شها برای کاهش نحدودیتهای قانون اساسی قانونگلذاران نحلدودیتهای حلوزه
نظانی را نیز از نیان برداشتند .در این نسیر نا شاهد ارتها اژانس دفلاعی نللی1بلش یلک
وزارت خانش در سال  ،2006پایان دادن بش روند نزولی طوالنیندت در تولیدات دفلاعی،
لیو نمنوعیلت صلادرات اسللحش و نشلارکت در توسلعش و تولیلد سل حهای نشلترک
بینالملللی ( ،)Pryor,2016:1افلزایش بودجللش نظلانی کشلور بشخصللوت در دور دوم
نخسللتوزیری شللینزوابش ( ،)Bendini,2015:13()2012تصللویب قللانون حفاظللت از
اط عات ،تسهی اشتراکگذاری اط عات بشخصوت با ایاالتنتحده ،تهیش ننشور جدید
)1. Japan Defense Agency (JDA

همکاری و توسعش در فوریش  2015و بلازنگری در سلش اصل صلادرات اسللحش هسلتیم
(.)Liff, 2015: 85
با اص حات صورت گرفتش براوردی کش از صنعت دفاع ژاپن نیشود این اسلت کلش
این کشور نیتواند فروش س حهای خود را تلا سلال  2020تلا حلدود  40درصلد در
نهایسش با سال  2014افزایش دهد .البتش نباید ناگفتش بماند کش این براورد زنلانی حاصل
خواهد شد کش دولت ژاپن بتواند رشد اقتصلادی نلورد انتظلار خلود را بلش دسلت اورد
( .) Sugai,2016فراتر از اص حات ساختاری ،نهادی و قانونی در بخش نظانی کش نتأثر
از تحوالت اننیتی ژاپن است ،تیییر در راهبردهای اننیتی ژاپن پیاندهای دیگری نیز برای
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بخش نظانی این کشور دارد کش در ادانش بش نهمترین انها اشاره نیشود:
نخست :اص ح قانون صادرات اسلحش اجازه گسلترش جیرافیلای همکلاری نظلانی
ارتش ژاپن با کشورهای دیگر را فلراهم نیکنلد و باعلث نیشلود کلش ارتباطلات بلین
کشورها تسهی شود .از نیان برداشتن نمنوعیت صادرات زنینش انتهال تسلیحات بلشویژه
در زنینش فنّاوری و نواد دفاعی انکان همکاری ژاپن با کشورهای دیگر را اسانتر کلرده
است ( .)Bergenwall, Korkmaz, Rydqvist,2016:40ع وه بر این ،این انلر راه را
برای گسترش توسعش نشترک با کشورهای دیگر بلشویژه شلرکای اننیتلی ژاپلن بلشغیراز
ایاالتنتحده را باز نیکند ( )Hornung &Mochizuki, 2016: 109و ژاپن را قادر بلش
انتهال داراییهای نظانی و فناوری دفاعی بش شرکای دفاعی اننیتی نیکندت نسئلشای کلش
انکان تبدی شدن ژاپن بش یکققب اصلی صادرات را انکانپذیر نیکند ( Bergenwall,

 .)Korkmaz, Rydqvist,2016:40ققب شدن ژاپن در زنینش صادرات اسلحش در نورد
روابط ژاپن با کشورهای جنوا شرقی اسیا بسیار نحتم است زیرا کشلورهای اسلیای
جنوا شرقی نانند ویتنام در حال رقابت با چین در دریای جنلوبی چلین هسلتند و بلش
همین دلی بشاحتمالزیاد نانزد همکاری اننیتی با ژاپن خواهند بود (.)fatton:2014
نکتش اساسی گسترش روابط و حرکت ژاپن بش سلمت تعلان ت بینالملللی بیشلتر،
ایجاد روابط بلندندت با کشورهای خارجی و صنایع دفاعی انهلا اسلتت انلری کلش بلا
ایجاد روابط سیاسی نیتواند بش اهلداف ژ وپلیتیلک کملک ژاپلن کنلد ( Bergenwall,

 .)Korkmaz, Rydqvist,2016: 32ایلن نسلئلش بشخصلوت در رابقلش بلا کشلورهای
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اسیایی بسیار اهمیت دارد چراکش صادرات تسلیحات نظلانی و نشلارکت در پروژههلای
نشترک با این کشورها نیتواند بشعنوان حربشای برای نهار نفوذ در حال رشد چلین بلش
کاربستش شود (.)Bergenwall, Korkmaz, Rydqvist,2016: 33
دوم :این تصمیم برای شرکتهای بزرگی همچون «نیتسوبیشی» این انکان را فلراهم
نی سازد کش در ابعاد وسیع در توسلعش و سلاخت تجهیلزات جنگلی و پروژههلای دفلاع
نوشکی با نؤسسات و شرکتهای انریکایی همکاری کنند .عل وه بلر ایلن شلرکتها
نی توانند قراردادهای تسلیحاتی ک ن با کشورهای ثروتمند نظیلر اسلترالیا ،انگللیس و...
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ننعهد کنند .در همین راستا از زنان لیو نمنوعیت صادرات ،ژاپن توافهنانشهای همکاری
با انگلستان ،استرالیا ،فرانسلش ،هنلد ،ویتنلام و انلدونزی را انژلا کلرده ( Bergenwall,

 )Korkmaz, Rydqvist,2016: 33و در نلذاکرات هسلتشای بلا ایتالیلا ،الملان ،نلروژ،
ترکیللش ،اسللرا ی و بحللرین شللرکت کللرده اسللت ( Bergenwall, Korkmaz,

.)Rydqvist,2016: 34
فصلنامه
پژوهشهای
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سوم :سیاست توسعش و همکاری نشترک باعث کاهش هزینلشهای داخللی و انکلان
توسعش و تولید بیشتر تجهیزات نظانی نیشود .تا پیشازاین نحدودیتهایی کش بر بخش

دوره نهططم شططماره

نظانی این کشور وجود داشت سبب شده بود کش تجهیلزات نظلانی ایلن کشلور بسلیار

س و یکم

قدیمی باشد و از سوی دیگر با هزینشهای بلاالیی تولیلد شلود .از نیلان برداشلتش شلدن

اول شماره پ طاپ
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نحدودیتهای صادرات و واردات در حوزه نظانی سبب نیشود کش این کشور بشراحتی
بش سایر کشورهای تولیدکننده ادوات نظانی ارتباط برقرار کنلد و بلا هزینلشهای کمتلری
نیازهای نظانی خود را براورده سازد.
چهارم :در کنار تهویت ساختار و تجهیزات نظلانی ،تحلوالت اخیلر ،نیلزان کلارایی
نیروهای دفاع از خود را نیز افزایش نیدهد .دستورالعم اننیتی جدیلد نحلدودیتهای
سابق برای نیروهای دفاع از خود را برداشتش است و همین انر بش انها اجازه نیدهد کلش
نانند نیروهای نظانی سایر کشورها بتوانند عم کنند و بش سربازان نظانی خارجی کش در
نعرض خقر هستند ،کمک کنند (.)Mie, 2016
پنجم :پایان دادن بش نمنوعیت اجازه فروش تسلیحات بش ژاپن اجازه تولیلد جنگنلده
 Stealth F-35 Lockheedرا نیدهد .در همین راستا ژاپن اع م کرده است کلش قصلد

دارد تا  20سال اینده حدود  1.6تریلیون ین ( 20.8نیلیارد دالر) در این برنانلش صلرف
کند (.)Garcia,2014:63
ششم :در سقح بینالمللی افزایش نهش ژاپن در بازار تسللیحات بلشنوعی بلش ضلرر
ققبها ی اصلی تولید تسلیحات ازجملش انریکا است .این نگرانی در نیان تولیدکنندگان
انریکایی وجود دارد کش اگر سیاست واردات تسلیحات از ژاپن در کنگره تصویب شلود
کشور با حجم رو بش رشدی از واردات تجهیزات دفلاعی روبلرو نیشلود کلش نیتوانلد
بللشعنوان یللک چللال ش جللدی بللرای نشللاغ و صللنعت نظللانی انریکللا تعریللف ش لود
(.)Herman,2016: 42
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هفتم :ارتها صنایع تولیدکننده تسلیحات باعث شده است کش شرکتهای تولید اسلحش
بش یکی از بازیگران کلیلدی در فراینلد سیاسلتگذاری اننیتلی تبلدی شلوند و قلدرت
چانشزنی انها در حوزههای قدرت افزایش پیدا کند .افزایش قدرت صنایع نظانی بلشتبع
گسترش داننش اختیارات این فرصت را در اختیار این کنشگران غیردولتی قرار نیدهد کش
سیاستهای اینده اننیتی ژاپن را در نسیر نقلوا خود قرار دهند .نسیری کش بیشباهت
بش صنایع نظانی انریکا و نهش انها در سیاست خارجی این کشور نیست.
هشتم :بش علت سود سرشار فروش تسلیحات ،ورود ژاپن بش این بازار این انکلان را
فراهم نی کند کش صدور تسلیحات بش یکی از ننلابع و ابزارهلای درانلدزای ایلن کشلور
تبدی شود .بازار تسلیحات در حال حاضلر یکلی از ننلابع درانلدی بلرای کشلورهای
تولیدکننده تسلیحات است .بدیهی است با توجش بش پیشرفتش بودن ژاپن ازنظر فنّلاوری و
پیوند این کشور با ایاالتنتحده انریکا بشعنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان اسللحش
در جهان این کشور قابلیت تبدی شدن بش یکی از بازیگران اصلی در بازار را پیدا کند.
در پایان باید گفلت در شلرایط کنلونی بلاوجود تصلمیم توکیلو بلش اغلاز تجلارت
تسلیحاتی ،ژاپن نسیر طوالنی را تا تبدی شدن بش یکققب توانمنلد نظلانی -اننیتلی در
پیش روی خود نیبیند .این نسئلش بش چند دلی است:
رشد توان نظانی چین ،این کشور را بش یکققب انکارناپذیر قدرت نظانی در سقح
جهان نبدل ساختش است و این نسئلش رقیب جدی برای ژاپن است از سوی دیگر پیانلد
نمنوعیت صدور تسلیحات (فرسوده و از دور خارج شدن تجهیزات نظانی ژاپلن شلده)

بطططططططا ت ریف
س اسطططططتهای
امن تطط پاپطط و
پ امدهای ملط
ب

الملل آن

و

همچنان بر کارایی و ساختارهای دفاعی کشور تأثیرات نانقلوبی داشتش است .عل وه بلر
این نحدودیتهای قانون اساسی در رابقش با داشتن یک ارتش قدرتمند و قلوای دفلاعی
نس ته و نتکی بش ننابع داخلی همچنان سد اصلی در برابر تبدی ژاپن بلش یلک بلازیگر
اصلی و نهم در عرصلشهای اننیتلی و نظلانی بشخصلوت در سلقح بینالملللی و فلرا
سرزنینی است.
 .2-2حوزه اقتصادی
16

در بعد اقتصاد داخلی ،بش علت سود سرشار حوزه فروش تسلیحات ،ورود ژاپن بش حوزه
فروش تسلیحات این انکان را نیدهد کش تسلیحات بش یکی از ابزارهای درانلدزا بلرای
ژاپن تبدی شود ( )Chelala,2015و دولت از این طریق دراند بیشتری را برای کملک
بش اقتصاد خو د فراهم کند .در این راستا راهبرد جدید دفاع ژاپلن باعلث تسلهی توسلعش
یللللک صللللنعت رقللللابتی و ورود پللللول بللللش صللللنعت داخلللللی نیشللللود
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()Bergenwall,Korkmaz,Rydqvist,2016:4ت بنابراین این نگرانی بش وجلود نیایلد
کش از یک سو اقتصاد ژاپن بش سمت یک اقتصاد نظانی شده با نحوریت نظانیان برود و از

دوره نهططم شططماره

سوی دیگر افزایش بودجش نظانی و کاهش سایر حوزهها نظیر رفاه و  ...شود .بخش دوم
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این نسئلش (اختصات بودجلش کشلور بلش هزینلشهای نظلانی) یکلی از پیانلدهای ننفلی

اول شماره پ طاپ
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اقتصادی تحوالت اخیر این کشور است کش همین نسئلش نیز باعث نگرانیهایی در جانعش
ژاپن شده است.
 .2-3حوزه فرهنگی و اجتماعی
 .2-3-1تنش میان دولت و گروههای مخالف نظامی شدن ژاپن
پاسیفیسم هنوز یک ایلد ولوژی فرهنگلی قلوی در ژاپلن اسلت ( .)Teslik,2006ایلن
اید ولوژی کش بش ندت  70سال بر فرهنگ عمونی ژاپن سیقره داشتش باعث شلده اسلت
کش هرگونش تیییر در قانون اساسی صلحطلب با نخالفت روبرو شود و هملین نسلئلش در
نخالفت نخبگان و افکار عمونی با اص حات قانون اساسی بشخوبی قاب رو یت اسلت
( .)Liff,2017: 167در طول  60سال گذشتش این نخالفتها نانع از هرگونش اص ح ناده

 9قانون اسا سی شده و فژای عمونی ژاپلن را بلش دودسلتش نوافلق و نخلالف تیییلرات
تهسیم کرده است .درنجموع نخالفان تیییرات در قانون اساسی بش سلش دسلتش احلزاا و
گروه های سیاسی ،افکار عمونی و درنهایت نخبگان علمی و فرهنگی تهسیم نیشود:
الف-احزاا سیاسی و گروههای سیاسی :در نیان احزاا و گروههای سیاسی حزا
سوسیالیست ،حزا کمونیست و حزا دنوکرات نهمترین نخالفان تیییلرات در قلانون
اساسی هستند و این جهتگیری بشوضلوح در نبلارزات انتخابلاتی ایلن احلزاا دیلده
نیشود ( .) Hornung , 2018در نیان احزاا سیاسی نخالف ،حزا دنوکراتیک ژاپن
بزرگترین گروه نخالف با تیییرات است( )Fritz, 2017و این نخالفت تا انجا است کش
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این حزا لوایح جدید اننیتی را «غیرقانونی» نیداند(.)Mie, 2016
ا-افکللار عمللونی :نخسللتین نللانع اص ل ح قللانون اساسللی افکللار عمللونی اسللت
( .)Matton,2009:10هویت پاسیفیسلم باعلث نهاونلت طوالنینلدت نلردم در برابلر
تیییرات و بسلتش شلدن راه هرگونلش اص حشلده اسلت ( .)Pyle,2018: 70بلر اسلاس
نظرسنجیهای نختلفلی کلش در سلالهای اخیلر از نلردم ژاپلن صلورت گرفتلش اسلت
اکثریتقریببلللشاتفاس نلللردم بلللا اصللل حات قلللانون اساسلللی نخلللالف هسلللتند
(.)Moritsugu,2017
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نظرسنجی ننتشرشده توسط روزنانش ژاپنی نینیچی1در  7ژو یش ( 2015یک هفتش قبل
از رأیگیری در نورد الیحش اننیتی) نشان نیدهد کش  52درصد از نردم الیحش جدیلد را
غیرقانونی نیدانند و همین نسلئلش باعلث کلاهش نحبوبیلت و حمایلت از دوللت شلد
(.)Bendini, 2015:16
بر اساس نتای نظرسنجی خبرگلزاری اسلاهی شلیمبون2در نلاه جلوالی 43 ،2016
درصلد از نلردم نخلالف للوایح جدیلد اننیتلی بودنلد ( .)Coram, 2016:33انچلش از
نظرسنجیها برنیاید این است کش اکثر نردم ژاپن هنوز تمایلی بش گسترش فعالیتهلای
نیروهای دفاع از خود بش فراتر از نرزهای نلی ،بشجز عملیات حفظ صلح ،ندارند.

1. Mainichi
2. Asahi Shimbun
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و

ج -نخبگان و حوزههای علمی ،روزنانشها و خبرگزاریهلا :همگلام بلا علوام نلردم
بسیاری از دانشگاهیان و نخبگان علمی و فرهنگی این کشور بلش نخالفلت بلا تحلوالت
اننیتی ژاپن پرداختشاند ( .)Satake, 2016: 36این گلروه از نخالفلان بلش دسلتاوردهای
قانون اساسی در سالهای اخیر اشاره نیکنند .یکی از این دستاوردها اهمیت و ع قشای
است کش قانون اساسی صلحطلب ژاپن در نیان سلازنانهای غیردولتلی فعلال در حلوزه
صلح جهانی ایجاد کرده است .همایشها و سازنانهای غیردولتی صلح جهانی اغلب در
هنگام تصویب و برگزاری بش ناده  9قانون اساسی ژاپن اشاره نیکننلد کلش از ان جمللش
18

نیتوان بش اج س جانعش ندنی صلح در الهش ( )1999اشاره کرد کش در اص اول از «ده
اص اساسی یک نظم جهانی درست» بشوضوح اشاره نیکنند کش هر نجلس باید قانونی
را کش در ان دولت از رفتن بش جنگ نمنوع نیکند را تصویب کند ،نانند ناده نلش قلانون
اساسی ژاپن .در نورد نشابش دیگرت گزارش نهایی «گروه نوضوعی صلح ،اننیت و خللع
س ح انجمن هزاره»( )2000در سازنان نل نتحد بشوضوح کشورها را بش اتخلاذ قلانون
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اساسی صلحطلب نانند انچش ژاپن دارد تشلویق نیکنلد ( .)Kimijima,2006: 628بلر
این نبنا قانون اساسی ژاپنی فرصتی برای صلح جهانی اسلت و هرگونلش تیییلر در ایلن

دوره نهططم شططماره

راهبرد نشتنها ژاپن بلکش صلح جهانی را تحت تلأثیر قلرار نیدهلد ( Kimijima,2006:

س و یکم

.)629
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نخالفتها با اص حات حتی در بین روزنانشهای اصلی ژاپنی هم دیده نیشلود .در
ایللن رابقللش روزنانللشهای اصلللی ژاپللن بللش دودسللتش تهسیمشللدهاند :روزنانللشهایی نظیللر
یونیللوری 1،نیککللی 2،سللنکی3از قللوانین جدیللد اننیتللی حمایللت نیکننللد درحالیکللش
روزنانللشهای لیبللرال نظیللر نینیچللی 4،اسللاهی 5بللش انتهللاد از قللوانین جدیللد پرداختشانللد
(.)Hosoya,2015: 296
درنجموع نخالفان ا ص ح راهبرد دفاعی ژاپن دالی نتعلددی بلرای نخالفلت خلود
اع م نیکنند کش در ادانش بش نهمترین انها اشاره نیشود:
Yomiuri
Nikkei
Sankei
Mainichi
Asahi

1.
2.
3.
4.
5.

 -1بازنگری قان ون اساسی باعث خواهد شلد کلش اهمیلت نیروهلای دفلاع از خلود
بش عنوان یک سازنان با نشروعیت قانونی تأنین شودت بنلابراین تیییلرات قلانون اساسلی
نشتنها بر اندازه ،ترکیب و نأنوریت نیروهای دفاع شخصی ژاپن تلأثیر خواهلد گذاشلت
بلکش باعث تیییر روابط قدرت در جانعش نیشلود و باعلث نیشلود کلش نظانیلان نفلوذ
بیشتری نسبت بش گذشتش کسب کنند و پایشان بش سیاستباز شود .هملین نسلئلش باعلث
نیشود کش یکی از نهمترین ندلهای یک حکونت دنوکراتیک کلش جهلان تابلشحال بلش
خود دیده است از بین برود.
-2گسترش قانونی داننش فعالیتهای اهمیت نیروهای دفاع از خود باعث درگیر شدن
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ژاپن در جنگهای خارجی نی شود کش ارتبلاط نسلتهیمی بلا ژاپلن نلدارد ( Hornung,

 .)2018ازنظر ننتهدان قوانین جدید «قانون جنگ» است ( .)Mie, 2016بدیهی است بلا
تهویت قوای نظانی و از نیان برداشتش شدن نوانع قانونی ژاپن نجبور خواهد شلد تلا در
درگیریهای کش حتی ارتباطی با ننافع ژاپن ندارد درگیر شود و این انلر حتلی در نلورد
نداخلش نظانی نستهیم صادس استت بنابراین چرا ژاپن باید نهش بیخقر خلود را بلرای
پذیرش یک نهش بالهوه خقرناک تسلیم کند (.)Klingner,2016
 -3ازنظللر افکللار عمللونی نللاده  9قللانون اساسللی نبنللای نهاونللت ژاپللن در برابللر
درخواستهای انریکا بودت بنابراین با از نیان برداشتش شدن این بند ژاپن هیچ راهی برای
نهاونت در برابر خواستشهای ایاالتنتحده برای دخالت در سراسر جهان نخواهد داشت
( .)Mori, 2015در این تصور ژاپن جدید بلشعنوان بخلش نهملی از راهبلرد جهلانی و
سازوکار دفاعی انریکا عم خواهد کرد (.)Klingner,2016
-4ترس چهارم بش این نسئلش برنیگردد کش تفسیر نجدد از قلانون اساسلی و اجلازه
دفاع جمعی روابط صلحانیز ژاپن در ننقهش اسیای شرقی را تژعیف خواهد کلرد و بلش
تنش با همسایگان ننجر خواهد شد ( .)Corvese,2014از این ننظر قوانین جدید باعث
بش راه افتادن ناشین جنگی ژاپن شده و یک حکونتنظانی روی کلار خواهلد انلد کلش
درا را برای نداخلش نظانی ژاپن در خارج از کشور را باز نیکند و نیتواند ژاپن را بلش
سمت قدرتطلبی در اسیا هدایت کند ( .)Klingner,2016نتیجش ننقهی این انر از نیان
رفتن حس دوستی بین ژاپن و همسایگان خواهد بود.
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 -5اختصات بودجش بیشتر بش توسعش توانمندی و قدرت نظلانی بلشجای بخشهلای
نولد اقتصادی از دیگر دالی نخالفت احزاا و نردم است.
واضح است کش اکثریتقریببشاتفاس ژاپن نای بش اص ح ناده  9نیستند .انگیزههلای
نخالفان ننعکسکننده ترسهای عمونی و سوءظن نسبت بلش قلوانین جدیلد بلش دالیل
تاریخی ( ) Liff,2017: 168نظیر خاطرات تللخ جنلگ ،اضلقراا ناشلی از بازگشلت
نظانیگری بش شاکلش اننیتی ژاپن ،بحثهای ح نشده در نلورد هویلت سیاسلی پلس از
جنگ ژاپن ،عدم اطمینلان در نلورد اهلداف اننیتلی درازنلدت دوللت ابلش و درنهایلت
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پیچیدگی الیحلش اننیتلی و علدم اگلاهی نسلبت بلش نتلای ناشلی از ایلن قلانون اسلت
(.)Hosoya,2015: 296
درنجموع حافظش تلخ تاریخی باعث شده است کش نلردم ازلحلا روانشلناختی در
برابر انور نظانی انعقاف پذیری الزم را نداشتش باشند و بش این نسئلش واکنش شدید نشان
دهند .اهمیت این نسئلش زنانی دوچندان نیشود کش دریابیم افکار عمونی بشنثابش سرنایش
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سیاسی در ژاپن است و از دست رفتن ان دولت را با بحران نشروعیت روبلرو نیکنلدت
بنابراین پیگیری اص حات تندروتر بدون جلب اعتملاد عملونی ننجلر بلش شلک گیری

دوره نهططم شططماره

شکاف بین بخشهای نختلف جانعش (نوافق و نخالف) و بحران نشروعیت در فژلای

س و یکم

عمونی ژاپن خواهد شدت بنابراین یکی از پیاندهای اصلی نخالفت عمونی با اص حات،
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تژعیف سیاسی دولت ابش است کش همین انر نیتواند توانلایی دوللت را بلرای اجلرای
قوانین نحدود کند .در همین راستا پیشبینی نیشود کش کسب رضایت عمونی نهمترین
چالش داخلی دولت ابش در سالهای اتی باشد (.)Satake, 2016: 36
 .2-3-2افزایش ملیگرایی تهاجمی
ارتها سقوح درک از تهدید بین نردم ژاپن و ت ش رهبران تجدیدنظرطلب بلرای تیییلر
گفتمان طوالنیندت صلح طلبی و یا ضد جنگ در نیان نردم و تشویق احساس قلویتر
وطنپرسلللتی در جوانلللان کشلللور از طریلللق اصللل حات در نظلللام انوزشلللی
( )Bendini,2015:11باعث افزایش نلیگرایی در ژاپن شده است .این نسلئلش در کنلار
اص حات قانون اساسی و ت ش برای بازیابی غرور نلی ،اسلته ل و اعتبلار بینالملللی

( )Mito,2008:66باعث شده است کلش نلیگرایلی و وطنپرسلتی افلزایش پیلدا کنلد.
افزایش نلی گرایی ننت از اص حات قانون اساسی سش پیاند عملده در سلقح داخللی و
خارجی دارد.
در سقح نلی افزایش نلیگرایی و انحراف افکار عمونی بش سمت نلیگرایی تنلدرو
باعث هموار شدن نسیر ظهور رهبران تجدیدنظرطلب در سالهای اتی نیشود و نتیجلش
بدیهی این انر ت ش برای برداشلتن نحلدودیتها و ایفلای نهلش سلازندهتر درصلحنش
بینالمللی خواهد بود ( .)You,2015,319تأثیر نستهیم ایلن پدیلده ،در بهتلرین حاللت
نیتواند ننجر بش این شود کش نسا لی کش قب ً تابو بوده از بین رفتش و بش نح بحثوجدل
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تبدی شود.
در سقح خارجی ،تیییر داخ لی در پارانترهای سیاست خارجی ژاپن نرتبط با افزایش
نوعی ناسیونالیسم ،از یکسو ننجر بش درگیری و نشارکت بیشتر و عمیقتر ژاپن در نسا
بینالمللی و ننقهشای ( ،) Yoshihide,2004:13تلنش در روابلط بلا کشلورهای ننقهلش
بشخصوت چین و تژعیف چشمانداز نظم ننقهشای پایدارنی شود ( )Pollack,2016و از
سوی دیگر نلی گرایی با نحوریت بازیابی غرور نلی باعث افزایش فشارها بر کم شلدن
وابستگی بش انریکا نیشود .بش نظر نیرسد کش افزایش احساسات نلیگرایانش در بلندندت
ننجر بش تژعیف اتحاد خواهد شد .چنانچش کش در سالهای اخیر افکار عمونی در نلورد
رابقش انریکا و ژاپن در هر دو کشور بدتر شده است ( .)Ben-Ari,2015:16بر این نبنا بش
نظر نیرسد افکار عمونی ژاپن و نیز نخبگان ان بشرغم اهمیت بسیاری کش برای روابلط
خود با ایاالتنتحده قا اند ،بشتدری بش این جمعبندی نیرسند کش وضعیت وابستگی بش
ایاالتنتحده در زنینش تأنین اننیت ،نقلوبیت ندارد و ژاپن باید نتناسب باقدرت اقتصادی
خود ،توانایی نظانی نیز داشتش باشد.
 .2-4حوزه سیاسی و امنیتی
 .2-4-1گسترش نقش نخستوزیر
در ژاپن بش دلیلی قوی بودن نجلس و سیستم حزبلی نفلوذ نخسلتوزیر کمتلر از سلایر
دستگاهها است ( .)Gannon &Sahshi,2015: 183تحوالتی کش در سلالهای اخیلر در
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سیستم سیاسی و نهادی ژاپن صورت گرفتش باعث شده است کش نهلش نخسلتوزیر در
نظام سیاسی ارتها پیدا کندت بنابراین نا با نس جدیدی ازنخست وزیران روبرو خلواهیم
بود کش قدرت عم گستردهتری نسبت بش پیشینیان خود برای تعهیب و اجرای طرحهلای
سیاسی دارند .این نسئلش دو پیاند عمده دارد :از یکسو عرصش سیاسی کشلور را نیلدان
تاختوتاز رهبران تحولخواه نی کند و از سوی دیگر نظلام سیاسلی کشلور بلش سلمت
اقتدارگرایی با نحوریت شخص نخستوزیر پیش نیبرد .بدیهی اسلت ایلن نسلئلش در
بلندندت نیتواند نیزان ن شروعیت سیاسی و اعتماد نردم بش سیستم را بش دلی نارضایتی
22

از تیییرات را بششدت کاهش دهد .فرهنگ نحافظشکاری نردم ژاپن کلش نتلأثر از پیشلینش
تاریخی و فرهنگ عمونی جانعش است بش این نسئلش دانن نیزند.
 .2-4-2افزایش بازدارندگی هستهای
یکی از پیاندهای قاب انتظار تحوالت نظانی-اننیتی ژاپن افلزایش بازدارنلدگی هسلتشای
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این کشور در سال های اینده است .بر اساس اص حات صورت گرفتش تا چند سال اینده
ژاپن توانایی حملش بش پایگاههای دشمن را دارا خواهد شد .این نسئلش (ارتها اننیت نللی
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از طریق بازدارندگی و تهویت قوای نظانی) کش دیدگاه نرکزی نحافظشکاران ژاپنی است

س و یکم

( )Kim,2017:161بش دلی همسایگی این کشور با دو قدرت هستشای یعنی چین و کره
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شللمالی چیللنش نعللادالت اننیتللی در شللرس اسللیا را نللورد تیییللر قللرار خواهللد داد
( .)Glosserman,2016:23ندرن سازی تواناییهای نظانی ژاپن و تعریف نهلش تلازه
بینالمللی برای خود از طریلق تفسلیر نجلدد قلانون اساسلی ننقبلق بلا انتظلارات نلو
واقعگرایان است کش ژاپن بشزودی بشسوی تبدی شلدن بلش یلک قلدرت بلزرگ حرکلت
خواهد کرد.
 .2-4-3فراهم شدن زمینه برای احراز کرسی دائم در شورای امنیت
ژاپن در سالهای اخیر در کنار دیگر کشورهای ندعی چلون الملان بلا توجلش بلش رشلد
نؤلفشهای سازنده قدرت نلی در نظام بینالمللی خواهان نهشافرینلی نلؤثرتر در سلقح
جهانی بوده و درخواست احراز کرسی دا لم شلورای اننیلت را کلرده اسلت .پیشبینلی

نی شود با تحوالت صورت گرفتش در ساختار اننیتی و افزایش قدرت نظانی در سالهای
اینده ژاپن قابلیت طرح نجدد درخواست خود بشعنوان عژو شلورای اننیلت را کسلب
نماید.
 .2-5حوزه فناوری
تحوالت اننیتی ژاپن دو خقر عمده در حوزه نسا

فنّاوری بش وجود نیاورد .نخسلت،

خقر انتهال فن اوری است .نگرانی اصلی در ایلن نلورد نربلوط بلش انتهلال فنّلاوری بلش
کشورهایی تروریسم و گروههای خقرناک است .اگرچش استدالل نیشود کلش بایلد سلش
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اص نربوط بش صادرات اسلحش رعایت شود انا همچنان در این زنینش نگرانیهایی وجود
دارد .دونین نسئلش نربوط بش خقر انتهال فنّاوری و نسا

نربلوط بلش تحهیلق و توسلعش

نشترک با دولتهای خارجی بشویژه ایاالتنتحده است .بسلیاری از شلرکتهای ژاپنلی
نگران این هستند کش اگر انها در توسعش نشترک یا پروژههای سرنایشگذاری نشترک بلا
ایاالت نتحده نشارکت داشتش باشند حهوس ای پی خود را از دسلت بدهنلد ،بلشویژه کلش
وزارت دفاع انریکا دارایی سیاستهایی است کش بشنوجب ان با تلأنین نلالی پلروژهای
ثبت حق اختراع نتعلق بش ان نیشود (.)Herman,2016: 41
در جمعبندی نهایی در بعد داخلی بش نظر نیرسد کش پیاندهای اننیتی ژاپن در وجلش
نثبت ان سود اقتصادی بسیار برای این کشور بشخصوت در رابقش با فروش تسللیحات،
افزایش بازدارندگی و تأنین اننیت در برابر تهدیدات چین و کره شلمالی ،انکلان احلراز
کرسی دا م شورای اننیت ،باشد انا در بعد ننفی افزایش نلیگرایلی تهلاجمی ،افلزایش
شکاف ها نیان رهبران و نردم و کاهش نشروعیت نظام سیاسلی حلاکم و از بلین رفلتن
وفاس و یکدستی نلی را نیتوان بیان کرد.
 .3پیامدهای بینالمللی
بازنگری قانون اساسی و تهویت ن ظانی ژاپن دو تیییر اساسی در سیاسلت اننیتلی ژاپلن
است کش این کشور را در ایفای نهش پررنلگتر در سلقوح نختللف کملک نیکنلد .در
همین راستا در این بخش بشطور عمده تأکید بر روابط ژاپن با انریکا و تأثیرگذاری ژاپن
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و

بر نظم ننقهشای در شرس اسیا خواهد بود .پیوند ژاپن با سایر ننلاطق نظیلر خاورنیانلش،
اروپا و افریها و نهش ژاپن در ابعاد غیر سنتی اننیت نظیر دزدی دریایی ،تهدیدات سایبر،
نحیطزیست و ...از سایر نوضوعات این بخش خواهد بود.
 .3-1تأثیر بر روابط دوجانبه با ایاالتمتحده آمریکا
نهقش اصلی نرجع ژاپن در سیاست اننیتی اتحاد با انریکا بوده است و این فرض اساسی
تیییر نکرده و یا حتی تهویتشده است .نهمترین نسلئلش در رابقلش بلا اسلتمرار روابلط
24

اننیتی ایاالت نتحده و ژاپن اهداف راهبردی است کش این کشلور در ننقهلش شلرس اسلیا
دارد .تهویت ژاپن و بشتبع اتحاد اننیتی دو کشلور کملک شلایان تلوجهی را بلش پیشلبرد
اهداف انریکا در ننقهش شمال شرس اسیا و تهویت نوضع ان در ننقهش اسیا و اقیلانوس
ارام نیکند ( .)Torio,2017این اهداف شان :
بلللاز توزیلللع هزینلللشهای نظلللانی و کاسلللتن از هزینلللشهای نظلللانی در ننقهلللش

فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط

المل ط

( ،)Withitwinyuchon,2016:243بللش حللداق رسللاندن حژللور بلندنللدت نیروهللای
انریکایی در ننقهشای غیربونی ،فعال کردن پایگاههای ننقهشای و ا ت فهای ننقهشای بلرای

دوره نهططم شططماره

فعالیتهای اننیتی جهان ( ،)Hughes,2006:10اعزام قوای نظانی نتحدان اسلیایی بلرای

س و یکم

پرداختن سهم خود در تأنین اننیت ننقهش ،نهابلش با چالشهای ننقهلشای نظیلر تهدیلدهای
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ناشی از کره شمالی و چین ،دزدی دریایی ،تکثیر س حهای کشلتارجمعی ،تروریسلم و
ب یای طبیعی ( )Hornung,2017تهویت نسبی ژاپن و برقراری نوازنش نسلبی در برابلر
چین ،نهار چین در نرزهای خود و وادار کردن ان بش تخصیص بودجش کل ن بلش بخلش
نظانی ،اعمال تجربش خلود بلا اتحلاد شلوروی سلوس دادن ان بلش نسلابهش تسللیحاتی و
فروپاشی نهایی ،تشکی اتحادِ دفاعی ننقهشای با کشورهای کش با چین اخت فات ارضلی
و نرزی دارند نانند فیلیپین ،ویتنام ،تایلند و کشورهای نتحد خود نانند سنگاپور ،ژاپلن،
کره جنوبی و استرالیا.
تیییر سیاست اننیتی ژاپن دارای تأثیر نستهیم بر سیاستهای انریکا و ع یق و ننافع
ان در ننقهش است ( )Smith,2018و بشخوبی تأنینکننده ننافع انریکا در ننقهش است و
همللین انللر باعللث اسللتهبال انریکاییهللا از تحللوالت اننیتللی ژاپللن شللده اسللت

( .)Corvese,2014در ادانش بش بررسی تأثیر تحوالت اننیتی ژاپن بلر پلارهای از اهلداف
انریکا در ننقهش اشاره نیشود:
 .3-1-1تقویت اتحاد امنیتی دوجانبه ایاالتمتحده –ژاپن
بش ندتزنان طوالنی واشنگتن خواستار پرداخت سهم بیشتر ژاپلن در نسلا

اننیتلی را

نیکرد انا بش دلی نحدودیتهایی کش توسط قانون اساسی ایجادشده بلود ژاپلن از ایلن
نسئلش سرباز نیزد .بدیهی است با اص حات در ناده  9قانون اساسی نسلئولیت نتهابل
ژاپن در نعاهده اننیتی بازبینی شده و سهم این کشلور در اتحلاد دوجانبلش افلزایش پیلدا
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خواهد کرد (.)Saltzman,2014:4
تصویب قوانین جدید نظیر بازنگری در صادرات اسلحش ،تصویب چارچوا جدیلد
همکاری ژاپن و انریکا در سال  ،2015افزایش هزینشهای نظانی همگی باعث افلزایش
ظرفیت همکاری ژاپلن بلا انریکلا ( )Liff, 2015: 85و تسلریع «نکانیسلم هملاهنگی
همکللاری» بللین دو کشللور ( )Mehta &Kallender-Umezu,2015شللده و زنینللش
«نشارکت کان » دو کشور در زنینش حفظ و ایجاد صلح و پاسخ بلش شلرایط اضلقراری
اننیتی را فراهم نیکند (.)Glosserman,2016:11
 .2-1-3کاهش حضور امریکا در شرق آسیا
تا پیش ازاین ،نیروهای انریکایی بار اصلی تأنین اننیت ننقهش شلرس اسلیا را بلر عهلده
داشتند انا با تحوالت جدید کش اجازه استهرار نیروهای نظانی ژاپن را در فرای نرزهلای
نلی را نیدهد ایاالت نتحده با این تصمیم نواجش خواهد شد کش چش نیروهای نظلانی را
باید در ژاپن و ن نقهش اسیای شرقی نگش دارد و چش نیروهای را بش خارج از اسلیا ارسلال
کند (.)Matton,2009:9
 .3-1-3مدیریت بحرانهای منطقهای و تقویت موقعیت امریکا در آسیا
ایاالت نتحده دارای ننافع نلی نهم در اسلیا اسلت ایلن نسلئلش در حلالی اسلت کلش در
سالهای اخیر تهدیدات اننیتی (بحران هستشای کره شمالی ،افزایش قلدرت اقتصلادی و
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نظانی چین ،تهدیدات غیر سنتی نظیر دزدی دریایی ،تهدیدات سایبری) افزایش پیداکرده
و واشنگتن نیاز بش تهسیم بار نهابلش با تهدیدات جدید را دارد .گستردگی و هزینش بلاالی
ندیریت بحرانهای ننقهلشای و بینالملللی ایاالتنتحلده را نیازننلد حمایلت نتحلدان
ننقهشای و جهانی خودکرده است ( .)Hornung,2017تحوالت جدید در ژاپلن انکلان
نهابلش با چالشهای اننیتی در ننقهش و نشارکت بیشتر ژاپن در انور اننیلت ننقهلشای را
فراهم کرده اسلت ( .)Garcia,2014: 57در ادانلش بلش نحلوه تلأثیر ژاپلن بلر نلدیریت
بحرانهای ننقهشای اشاره نیشود:
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الف) مهار کره شمالی
ایاالت نتحده از یک ژاپن قوی برای یک افزایش فشار بر کره شلمالی اسلتهبال نیکنلد.
تهویت نظانی ژاپن باعث افزایش بازدارندگی در نهاب کره شمالی نیشلود و بلش ژاپلن
توانلایی خنثللی کللردن نوشلکهای بالسللتیک کللره شللمالی را نیدهلد ( Green and

 )Cooper:2017ع وه بر این نیروهای ایاالتنتحده نیتوانند از پایگاههای هوایی ژاپن
فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط

المل ط

برای راهاندازی حم ت علیش کره شمالی استفاده کنندت زیرا ظرفیتهای هلوایی در کلره
جنوبی برای انجام تمام حم ت هوایی نوردنیاز و سایر عملیات هوایی ناکلافی اسلت.

دوره نهططم شططماره

ژاپن تعداد قاب توجهی کشلت ی در نیروهلای دفلاع از خلود دریلایی دارد کلش عملدتاً در

س و یکم

نزدیکی کره شمالی قرار دارند .انها نیتوانند سریعاً پس از تجاوز کره شمالی شروع بش
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کار کنند .بش طور خ صش ،باسیاست دفاع جمعی ،ژاپن قابلیت کافی بلرای دفلاع از کلره
جنللوبی و اننیللت ننقهللشای و بللشطورکلی ،اقللدام نناسللب را بللش دسللت نللیاورد
(.)Bennett,2014
ب) مهار چین
از دیدگاه ایاالتنتحده ،ظهور یک نیروی قوی و قدرتمند ژاپنی در اقلدام بلشعنوان یلک
اقدام نهابلش بلا اقلدانات چینلی در نظلر گرفتلش شلود ( .)Karam,2015انریکلا ،ژاپلن
قدرتطلب و فعال را نؤلفشای برای گرفتارسازی چین و روسیش در چالشهای ننقهلشای
و نزاعهای نحیقی نی بیند و از سوی دیگر با شبش کم شدن حمایت اروپا از همراهی بلا
انریکا در حوزه نسا

نظانی ،ژاپن جایگزین نناسبی بش نظر نیرسلد .از دیلد رهبلران

انریکا با توجش بش افزایش سلریع بودجلش نظلانی چلین و تهدیلدات احتملالی ان بلرای

ایاالت نتحده در ننقهش شرس اسیا ،دکترین جدید ژاپن گزینلش خلوبی بلرای نهلار چلین
است .در این راستا تهویت ژاپن و برقراری نوازنش نسبی در برابر چین نیتوانلد بلش نفلع
انریکا هم باشد (.)Fink, 2008:79
ج) مهار تهدیدات غیر سنتی
کملک ژاپلن نللشتنها بلش حوزههللای سلنتی اننیلت بلکللش شلان نسللا

جدیلدتر نظیللر

نحیطزیست ،دزدی دریایی ،حم ت سایبری ،ناهیگیری نیز نیشلود (.)Sakata,2012
این نسئلش بشخصوت در رابقش با دزدی دریایی نیتواند بسلیار برجسلتش شلود .نیلروی
دریایی ژاپن یکی از برترین نیروهای دریایی جهان است و همواره جزو نیروهای نبارزه

27

با دزدی دریایی در نناطق بوده است .بدیهی است تهویلت نظلانی ژاپلن و راهبردهلای
اننیتی کش اجازه درگیری نستهیم را بش نیروهای ژاپنلی را نیدهلد گزینلش نناسلبی بلرای
تأنین اننیت ااهای شرس اسیا است کش همین نسئلش بشطور نسلتهیم تأنینکننلده ننلافع
انریکا بشخصوت در حوزه اقتصادی و جریان انن تجارت از ننقهش خواهد بود.
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 .3-2تأثیر بر نظم منطقهای و جهانی
یکی از نهمترین تیییرات در عرصش بینالمللی تیییر روابلط نیلان قلدرتهای بلزرگ و
نوازنش قدرت جهانی است .پیش رانندگان تیییر در نوازنلش قلدرت جهلانی کشلورهایی
هستند کش پس از جنگ سرد قدرت باالیی در حوزههای نختلف کسب کردهاند کش از ان
جملش نیتوان بش چین ،هند و روسیش و اتحادیش اروپا اشاره کرد .از نیلان ایلن قلدرتها
چین بش دو دلی نسبت بش سایرین تهدید جدیتری نسبت بش نظم جهانی در نظلر گرفتلش
نیشود :نخست اینکش ازنظلر نؤلفلشهای قلدرت نللی (نظیلر نیلزان جمعیلت ،وسلعت
جیرافیایی ،توانمندی نظانی و رشد اقتصادی) نسبت بش سایر کشورها در جایگاه بهتلری
قرار دارد .دوم اینکش کشورهای هند ،اتحادیش اروپا و ...در جرگلش نتحلدین انریکلا و در
بلوک غرا قرار دارند لذا تهدید جدی نسبت بش نظم لیبرال دنوکراسی کنونی نبتنلی بلر
هژنونی انریکا در نظر گرفتش نمیشوند.

الملل آن

و

همانطور کش پیشازاین رفت ژ وپلیتیک نعاصر اسیا از دهش  1980با افزایش قلدرت
چین دچار تیییرات ی شد و این افزایش قدرت نظم یکپارچش نبتنی بر هژنونی انریکا را بش
چالش کشید ( )Dutta,2017و ژاپن را بش پاسخ در برابر این ننابع تهدیلد واداشلت .در
ننقهش شرس اسیا ژاپن تمای قوی بش حفظ برتری انریکا در ننقهش دارد و بر همین نبنا با
کاربست رویکرد طیف گسترده (اقتصادی و نظانی)( )Tokuchi,2016:6بش دنبال حفلظ
نظم ننقهش ای نبتنی بر حفظ هژنونی انریکا و حفظ نوازنش قدرت جهانی بش نفع انریکلا
است ( .)Buckley,2017تحوالت اننیتی ژاپن بش چند صورت باعلث تهویلت هژنلونی
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انریکا در سقح ننقهش و نظام بینالمل نیشود:
 کاهش نحدودیتها بر نیروهای دفاع از خود زنینش نشلارکت اننیتلی کارانلد
ژاپن با کشورهای نتحد نظیر استرالیا ،هندو کلره جنلوبی ،اسلترالیا ،فیلیپلین ،ویتنلام
( )Mazumdaru,2015نیشود .نشارکت در رزنایش نشترک انریکا – استرالیا یلا
هند و انریکا و طرح روابط چهارگانش و تبدی ژاپن بش ژاندارم ننقهش در بقلن خلود
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سازوکاری در جهت تعمیق هژنونی انریکا از طریق تهویت نتحدان ننقهشای اسلت
(.)Nagy,2017: 227
 تفسیر قلانون اساسلی ،توکیلو را قلادر نیسلازد تلا داننلش پشلتیبانی ژاپلن از
ایاالتنتحده گسترش پیدا دهد .پیشازاین ،نیروهای دفاع از خلود تنهلا نیتوانسلتند
چنین پشتیبانی را در قلمرو ژاپن یا نزدیک ان ارا لش دهلدت انلا قلوانین جدیلد نلوع
عملیات و حمایت را گسترش نیدهلد و باعلث انکلان اعلزام نیروهلای ژاپنلی بلش
ا ت ف هللای چنللدنلیتی در خللارج از قلمللرو خللود و در شللرایط جنگللی نیشللود
( )Hughes,2006:10و انکللان عملل بیشللتری را بللرای انریکللا ایجللاد نیکنللد
( )Gray,2013:3درنجموع یک شریک قویتر و نقمئنتلر توانلایی انریکلا بلرای
پاسخ بش بحرانهای ننقهشای و تهدیدات نوظهور را افزایش نیدهد ( Ross, 2017:

.)2
 تهویت قوای نظانی ژاپن انکان پیوستن این کشور بش سازنانهای اننیتی نظیلر
ناتو را فراهم نیکند اع م ع قشنندی بش عژویت در کنسرسیوم سلاخت تسللیحات
ناتو از یک سو باعث باز شدن پای ناتو بش شرس اسیا و از سوی دیگر باعلث تهویلت

ناتو نی شود .ناگفتش پیداست کش پیوستن سونین اقتصاد بزرگ دنیا با بودجلش عظیملی
نظانی فرصتهای فروانی را برای کاراندی ناتو فراهم نیکند.
 تروی ارزشهای لیبرال دنوکراسی در ننقهش و سقح جهان :توکیو نتحد نورد
اعتمللادی اسللت کللش ارزشهللای دنوکراتیللک انریکللا را بللش اشللتراک نیگللذارد
(.)Klingner,2016
 ژاپن از پذیرش قاب قبولی در نیان کشورهای جنوا شلرس اسلیا برخلوردار
است و لذا قادر بش ایفای نهش رهبری در ننقهش است .هدایت و رهبری ژاپن بشعنوان
نتحد اصلی و استراتژیک انریکا در ننقهش بر کشورهای ننقهش شلرس اسلیا بلشنوعی
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تژمین استمرار ارزشها و ننافع انریکا در ننقهش است.
 .3-3افزایش درگیری و همکاری امنیتی با سایر مناطق
افزایش قدرت نظانی ژاپن و بشتبع تیییرات نجدد در جیرافیای سیاسی و همکاریهلای
اقتصادی در سریع ترین ننقهش در حال رشد جهلان یعنلی شلرس اسلیا دارای پیانلدهای
اساسی در سایر نناطق جهان نیز خواهد بود .گسترش نهش این کشور در نناطق حساس
نظیر خاورنیانش و ...نیتواند تأثیرات بش سزایی در این نناطق بگذارد و اشکال جدیدی از
نعماری اننیتی در این نناطق نبتنی بر بازی قدرتهای بزرگ را بش وجود اورد .در ایلن
بخش بش نهمترین نناطهی کش نتأثر از تحوالت جدید ژاپن هستند پرداختش نیشود.
 .3-3-1آفریقا
اگرچش در نهایسش با روابط افریها و کشورهای استعمارگر غربلی ،روابلط ژاپلن و افریهلا
جدید است انا این رابقش در نلوع خلود پیچیلدگیهایی را دارد .روابلط ژاپلن و افریهلا
اگرچش بش قرن  16نی دی برنیگلردد انلا دوره پلس از پایلان جنلگ سلرد و تحلوالت
اقتصادی رخداده در ژاپن باعث افزایش پیوند ژاپن با افریها شد .در هملین زنینلش دوران
بعد از دهش  1960دوره تبدی ژاپن بش شریک تجاری نهلم افریهلا و بلازیگر سیاسلی در
انور سیاسی از دهش  1980بش بعد است ( .)Mlombo, 2012: 27تلا پلیش از تحلوالت
اننیتی یکی از چالشهای اساسی روابط ژاپن و افریها نداشتن نیروی نظانی این کشور و
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نحدود بودن روابلط دو طلرف بلش نسلا

اقتصلادی ( Lumumba-Kasongo,2010:

 )233-234و عملیات حفظ صلح سازنان نل بود .در این سلالها عللیرغم نشلارکت
ژاپن در عملیات حفظ صلح سازنان نل در افریها نظیر کانبوج ،نوزانبیلک و ...تملانی
اقدانات نحدود بش پشتیبانی لجستیکی و کمکهای نالی و صلح سازی بعد از جنگ بود
بازبینیهای رخداده در سال  2015اجازه ارسال نیروهای نظانی ژاپن بش عملیلات حفلظ
صلح سازنان نل در افریها را داده است ( .)Pajon, 2017:13-12این انر بش ایلن نعنلا
است کش ژاپن نیتواند نهش پررنگتری را در این ننقهش ایفا کند.
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 .3-3-2اتحادیه اروپا
اتحادیش اروپا و ژاپن بش دلی اشتراکات فراوان نظیر توسعش صنعتی و حکونتهای لیبرال
دنوکرات زنینشهای همکاری بسیاری را دارنلد ( .)Suzuki, 2018: 1اتحادیلش اروپلا بلش
دنبال تعمیق روابط با کشورهای همفکر است کشورهایی کش از قوانین نوجود بینالمللی
فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط

المل ط

دوره نهططم شططماره
اول شماره پ طاپ
س و یکم
بهار 1398

با نرکزیت سازنان نل نتحد و سلازنان تجلارت جهلانی حمایلت نیکننلد (Okano-

 .)Heijmans, 2018: 3این نسئلش بشخصوت در سالهای اخیر و با ظهور چین بسلیار
اهمیت پیداکرده استت بنابراین برای اروپایی کش بش دنبال گسترش شراکت اننیتلی اسلت
ژاپن بش دلی ارزشهای نشترک لیبرال دنوکراسی گزینش بسیار نناسلبی اسلت (Okano-
 .)Heijmans, 2018: 2ع وه بر سقح جهانی و ارزشهای لیبرال دنوکراسی ،اتحادیش اروپلا
برای گسترش نفوذ خود در شرس اسیا نیز بش شرکای هنجاری در این ننقهش نیاز دارد .این نسئلش
نجدداً بش دلی تهاب هنجاری اتحادیش اروپا و چین ژاپن را بش یک گزینلش نهلم و حیلاتی بلرای
سیاستهای اتحادیش اروپا تبدی کرده است .در همین راستا ژاپن برای نحیط اننیتی شرس اسلیا
یک نؤلفش بسیار نهم است انری کش تروی دنوکراسی ،حهوس بشر و حاکمیت قانون ننلافع
اقتصادی و هنجارهای نوردنظر اتحادیش اروپا را تأنین نیکند (.)Hosoya, 2012: 333
در طول سالهای گذشتش علی رغم اشتراکات زیاد این دو ققب قدرت انکان چندانی بلرای

همکاری نظانی نداشتند و تا ندتهای زیادی روابط اننیتی اتحادیش اروپا و ژاپن ننحصلراً
بش اننیت غیرنظانی بود کش این حوزه شان کمکهای اقتصادی بود .بشعنواننثال در دهش
 90نی دی ژاپن کمک قاب توجهی بش بازسازی و صلح سازی در بالکان غربی نمود و از

ان زنان تاکنون نزدیک بش  2نیلیون دالر جهلت بازسلازی بالکلان غربلی نملوده اسلت
( .)Berkofsky,2010: 7با تحوالت چند سال اخیر ژاپن بش نظر نیرسد این نانع بشصلورت
تدریجی از نیان برداشتش شود و ژاپن بتواند در کنار تعهدات اقتصلادی و لجسلتیکی ،نسلئولیت
نظانی را نیز بر عهده بگیرد .در همین راستا نیتوان پیشبینی کرد کش اص حات قلانون اساسلی
اجازه نیدهد کش دو طرف بش ندیریت چالشهای نشترک ننقهشای و بینالمللی در دو بعد سنتی
(چین ،روسیش  ،تهدیدات ناشی از کره شمالی) و غیر سلنتی (دزدی دریلایی ،حمل ت سلایبری،
عملیات حفظ صلح سازنان نل  ،پناهندگان ،افراطگرایی و تروریسم) بپردازند .نرور روابط ژاپن

و اتحادیش اروپا در سالهای اخیر بشخصوت پس از تفسیر قانون اساسی و لیو قانون نمنوعیت

31

صادرات اسلحش توسط دولت ژاپن حکایت از افزایش روابط نظانی نیان دو طرف دارد.
بشعنوان نثال پس از نیان برداشتن نمنوعیت صدور تسللیحات ،در سلال  2012ژاپلن و
انگلیس نوافهتنانش همکاری نظانی انژا کرد ( .)Shetler-Jones, 2012: 1عل وه بلر
این دیدارهای نهانات اروپایی و نذاکرات در حوزه اننیت و نظانی بششدت افزایشیافتش
است .بشطور نثال نیتوان بش بازدید دبیر ک نلاتو راسموسلن در اوریل سلال  2013از
ژاپن و صدور اع نیش نشترک همکاری ،دیدار فرانسوا اولاند ر یسجمهلور فرانسلش در
ناه ژو ن  2013و انژا سند نشترک همکاریهای نظلانی نیلان دو کشلور اشلاره کلرد
( .)Tsuruoka, 2013: 60-61ع وه بر نوافهتنانشهای نظانی ،در طلی عملیلات سلپر
اقیلانوس در سللال  2015هواپیماهللای گشللتی ژاپللن حللدود  60درصللد از نظارتهللا و
هشدارها در خلی فارس و خلی عدن را بر عهده داشتند و بش کشورهای عژلو نلاتو در
هماهنگسازی عملیات دزدی دریایی کمک کردند (.)Fukushima, 2018: 4

 .3-3-3آسیای مرکزی
با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال  ،1991بین کشورهای اسیای نرکزی و ژاپن
روابط دیپلماتیک برقرار شد .در سالهای پیش از هزار سوم روابط ژاپن و اسیای نرکزی
حول نسا

نالی و دیپلماتیک نیچرخید و ژاپن در این سلالها در جنبلشهای نختللف

این ننقهش بشخصوت حم نه سرنایشگذاریهای چند نیلیارد دالری انجلام داده بلود.
بشعنوان نثال در سال  ،1997نفهوم دیپلماسی «یورو» یا جاده ابریشم برای سیاست ژاپن
نسبت بش اسیای نرکزی نقرح شلد کلش دارای سلاختار چنلد الیلش بلود :گفتوگوهلای
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سیاسی ،همکاری اقتصادی ،همکاری در عدم گسترش س حهای هسلتشای ،دنلوکراتیزه
کردن و حفظ ثبات .در سالهای اخیر شاهد افزایش روابط ژاپن بااینحلال کشلورها در
سقح راهبردی هستیم  .تصویر نثبت کشورهای اسیایی از ژاپن بش دلی حسن سابهش ایلن
کشور در سال های گذشتش سبب شده است کش روابلط اننیتلی ایلن کشلور بلا ننقهلش بلا
استهبال بیشتری روبرو باشد (.)Rakhimov, 2014: 77-78
 .3-3-4خاورمیانه
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نهمترین نتییرهای تعریفکننده ژاپن در خاورنیانش شلان انلرژی و اننیلت (تروریسلم،
دولتهای شکست خورده) ،رقابت با چین و ننافع انریکا در این ننقهش نیشلود .انتظلار
نی رود کش پس از اص حات اننیتی در ساختار سیاسلی و نظلانی ژاپلن شلاهد افلزایش
حژور ژاپلن درصلحنشهای سیاسلی و اننیتلی در خاورنیانلش باشلیم (.)Mason,2016
گسترش حژور ژاپن در خاورنیانش و بشتبع گسترش رقابتها با چین ،افزایش خریدهای
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تسلیحاتی کشورهای ننقهش از ژاپلن و رقابلت چلین بلا ایلن کشلور در حلوزه فلروش
تسلیحات ،انعهاد قراردادها و نوافهتنانشهای نظانی و ...ازجملش نهمترین پیاندهای قاب
پیشبینی ناشی از حژور ژاپن در خاورنیانش است.

س و یکم
بهار 1398

 .3-4افزایش کنشگری ژاپن در روندهای منطقهای و بینالمللی
با توجش بش پیچیدگی نسا لی کش در عرصش جهانی رویداده است هلر کشلوری کلش ایلن
چالشها را برطرف کند نورد استهبال جانعش جهانی واقع نیشلود .در ایلن تعبیلر ژاپلن
بشعنوان یک تأنینکننده اننیت و نش نصرفکننده نیتواند خلدنات نهملی را بلش عرصلش
جهانی ارا ش کند ( .)Hosoya,2015:297بر اساس تحوالت رویداده در راهبلرد اننیتلی
ژاپن سونین اقتصاد بزرگ دنیا قادر بش اعزام نیروهای نظانی بش خارج از کشور نیشود و
همین انر ژاپن را قادر بش ایفای یک نهش جانعتر در اننیت جهانی کش نتناسب با ننلابع،
ننافع نلی و نسئولیتهای بینالمللی نینماید ()Klingner,2016: 1ت بنلابراین نیتلوان
گفت کش تفسیر جدید نوجب تهویلت ادراکلاتی در افکلار عملونی جهلانی و ننقهلشای
نیشود کش ژاپن بش لحا تواناییهلای زیلاد در زنینلشهای اقتصلادی و اننیتلی نیتوانلد

کنشگر نناسبی برای نشارکت در نسا

اننیتی جهلانی و ننقهلشای باشلد .در ادانلش بلش

نهمترین این حوزهها اشاره نیشود:
 .3-4-1عملیات حفظ صلح سازمان ملل
تحوالت اننیتی بش ژاپن اجازه نیدهد کش کمکهای نعنیدار بیشتری را بش عملیات حفظ
صلح چندنلیتی در سراسر جهان کند ( .)Klingner,2016این کشور کش تا پیشازاین در
عملیات حفظ صلح بشصورت غیرنظانی نشلارکت داشلت ازاینپلس نیتوانلد در بعلد
نظانی نیز فعال شود .در همین راستا بشعنوان بخشی ازانچش تحت عنوان قلوانین جدیلد
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تصویب شد ،نیروهای دفاع ژاپن در ناه نوانبر سال  2016بش جنلگ داخللی در سلودان
جنوبی بش عنوان بخشی از عملیات حفظ صلح سازنان نل نتحلد فرسلتاده شلدند .ایلن
عملیات نخستین باری بود کش نیروهای دفاع از خود نجلاز بلش شلرکت در جنلگ شلده
بودند (.)Mason,2016
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در حوزه نهابلش با تهدیدات نوین اننیتی شاید بتوان گفت دزدی دریایی حلوزه نخسلتی
بود کش کاربست ابزارهای نظانی را بش خود دیده است .افزایش تواناییهای نظانی ژاپلن
این کشور را قادر نیسازد تا نهش اصلی را در نأنوریتهای ضد دزدی دریایی ایفا کند
و همکاری بیشتری با سایر کشورها ایفا کند .این عملیات کلش ندتهاسلت در ننلاطهی
نظیر خلی عدن در حال پیگیری است .با تحلوالت صلورت گرفتلش نیتوانلد باقلدرت
بیشتری ادانش پیدا نیکند .این نسئلش بش خصوت در ننلاطهی نظیلر خاورنیانلش ،افریهلا و
شرس اسیا بش دلی وابستگی نسا

اننیتی و انرژی بسیار برجستش نیشود.

چنانچللش پللیشازاین رفللت تللا س لال  ،2008ژاپللن نیروهللای دفللاع از خللود بللرای
نأنوریتهای انسان دوستانش و بازسازی در ننلاطهی نظیلر علراس ارسلال نیشلدند .تلا
پیش ازاین تاریخ استهرار هرگونش نیروی نظانی در خلارج از نرزهلا بلا نخالفلت شلدید
روبرو نیشد ( )Vosse,2016:1انا از سال  2009شاهد تیییر در رویکرد نهابلش با دزدی
دریایی هستیم .پس از درک دزدی دریایی بشعنوان یک تهدید علیش اننیت نلی پاسخهای

ب

الملل آن

و

الزم اندیشیده شد ( )Hribernik,2017: 1و نا شاهد تصویب قانونی هستیم کلش اجلازه
حژور نیروهای دفاع از خود در فراتر از نرزها را نیدهد .بر اساس ایلن قلانون (سلال
 )2009ژاپن نیتوانست از کشتیهای تمام نل در برابلر دزدی دریلایی نحافظلت کنلد
عل وه بلر ایلن انکلان اسلتفاده از سل ح نیلز وجلود داشلت ( Japan Ministry of

 .) Defense,2013:244از این سال بش بعد برای نخستین بار شاهد اعزام نیروهای دفلاع
از خللود بللش نأنوریللت چندجانبللش ضللد دزدی دریللایی و تعان ل بللا نیروهللای غیللر از
ایاالتنتحده (همکاری با  40کشور دیگر) برای نحافظت از کشتیهای تجاری در خلی
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عدن و ساح سونالی هستیم (.)Vosse,2016:2
 .3-4-3همکاری نظامی با ناتو
از چشمانداز نسا

نظانی -اننیتی همانگونش کش بدان اشلاره شلد تصلمیم اخیلر ژاپلن

نیتواند ناظر بر تمای این کشور بش همکاریهای گسترده نظانی -اننیتی بلا کشلورهای
غربی عژو ناتو بوده و بشعنوان پشتوانشای برای اتحاد نظانی -اننیتلی ژاپلن و واشلنگتن
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طرح توسعش سانانش های ضد نوشکی را فراهم اورده و از سوی دیگر نسلیر نلاتو بلرای

اول شماره پ طاپ
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حژور در ننقهش اسیا اقیانوسیش را هموار کرده اسلت .افلزایش همکلاری نلاتو بلا ژاپلن
نزایای نتهاب یک شراکت اننیتی را برای ثبلات ننقهلشای را بلش نملایش نیگلذارد .در
بلندندت ،همکاری ژاپن و ناتو نیتواند در توسعش تواناییها در زنینشهایی نانند ندیریت
ننازعات ،کمکهای بازسازی ،اننیت سایبری و دیگر تهدیدهای فرانلیتلی و کمکهلای
بشردوستانش و .سودنند باشد .در این زنینش ،ناتو در نهش یک نربی بزرگ و شریک برای
ژاپن است کش نیتواند زنینش رشد نظانی ژاپن را فراهم کند .ع وه بر این ،همکاری ناتو
با شرکای اسیایی نیتواند نرحلشای برای ساخت یک نعماری اننیتی ننقهشای در اینلده
ایجاد کند این نسئلش بش این صورت است کش پیشروی همکاری اننیتی ننقهش بلا نلاتو تلا
حد زیادی بش ایجاد اعتمادبشنفس بین بازیکنان شرس اسیا کمک خواهد کرد ،زیرا ناتو در
پیشرفت نحیط اننیتی اروپا در طول  65سال گذشتش نوفق بوده استت بنابراین تحلوالت

اننیتی و نهش بیشتر ژاپن در اننیت ننقهشای و جهانی و گسلترش روابلط ژاپلن و نلاتو
زنینشساز تحوالت اساسی در ننقهش شرس اسیا خواهد بود (.)Watanabe, 2015
در جمعبندی نهایی ،تیییر تدریجی در اسلتراتژیهای ژاپلن و تعریلف داننلش ننلافع
دفاعی ژاپن گستردهتر از دفاع از نرزهای نلی نیتواند باعث همکاری این کشور با اروپا
در طرح توسعش سیستمهای ضد نوشکی ،برقراری روابط اننیتی ژاپن با نتحدین جدیلد،
باز شدن نسیر ناتو برای حژور در ننقهش اسیا -اقیانوسلیش ،کملک نلؤثر و نناسلب بلش
تهویت هژنونی انریکا ،بهرهگیری از ظرفیتهای ژاپن در ارتها صللح جهلانی ،افلزایش
نفوذ و نهش ژاپن در سایر نناطق نظیر خاورنیانش ،افریها و اسیای نرکزی شود.
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نتیجهگیری
در این نهالش بش بررسی پیانلدهای تحلوالت رخداده در سلاختار اننیتلی ژاپلن در سلقح
بینالمللی پرداختش شد .در جمعبندی نهایی در رابقش با بعد نثبت و ننفی تحوالت اننیتی
ژاپن باید گفت کش این نسئلش بستگی بش نگاه و نخاطب نتأثر از تحلوالت اننیتلی ژاپلن
است .در بعد نلی اگرچش تهویت نواضع اننیتی نظانی ژاپن باعلث افلزایش بازدارنلدگی
هستشای کشور و ارتها سقح اننیت نلی نیشود انا ازانجاییکش ایلن نسلئلش در تعلارض
باروحیش صلحجویی ژاپنیها است واکنش ننفی افکار عمونی ژاپن را در پی داشتش است.
نگرانی از بازگشت نظانیگری بش شاکلش اننیتی ژاپن سبب شده است کش نردم این کشور
پیاندهای نثبت این تیییرات نظیلر تهویلت جایگلاه ژاپلن در حلوزه تسللیحات ،ننلافع
اقتصادی حاص از فروش تسلیحات ... ،را نادیده بگیرنلد .در بعلد بینالملللی بلش نظلر
نیرسد کش با در نظر داشت این گزاره کش ژاپن نتحد اصلی انریکا در ننقهش و در نرکلز
سیستم هاا اسپوک انریکا قرار دارد ،تأنین ننافع انریکا در سقح ننقهش و بشتبع تهویت
هژنونی انریکا چش در سقح ننقهش و چش در سقح بینالمللی نهمتلرین بخلش نتلأثر از
پیاندهای اننیتی ژاپن باشد کش این نسئلش نسلماً خوشایند دولتهای نخالف نظم نوجود
نخواهد بود .در همین راستا نیتوان تیییر چشمانداز نظم ننقهشای در شرس اسیا را بشتبع
تیییرات اننیتی ژاپن پیشبین ی کرد کش در طی ان کنشگرانی نظیر چین و کره شلمالی بلش
دلی تهویت کفش انریکا و نتحدینش واکنش ننفی نشان خواهند داد.

بطططططططا ت ریف
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امن تطط پاپطط و
پ امدهای ملط
ب

الملل آن

و

در نهایسش نهایی پیاندهای تحوالت اننیتی ژاپن بش نظر نیرسد در نهایسش بلا سلقح
 جانعش بینالمللی بیشتر نتأثر از تحوالت نثبت این کشور خواهد بود این نسئلش نیز،نلی
هملشگیر

بش دلی کمکهای نؤثری است کش ژاپن بش نگرانیهای نشترک جهانی و نسا

 نیکندت بنابراین گسترش اختیلارات...  حم ت سایبری و، دزدی دریایی،نظیر تروریسم
ژاپن در عملیاتهای اننیتی و نظانی بینالمللی فرصت نناسبی بلرای جانعلش بینالملل
است تا بتوانند از ظرفیتهای نظانی سونین اقتصاد جهان برای بحرانهای اننیتی استفاده
.کنند
 پیانلدهای نتلأثر از،بدیهی است کش با روند در حال تیییر سیاستهای اننیتی ژاپلن
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سیاست خارجی ژاپن نیز تیییر خواهد گردید و نا شلاهد حوزههلای نتفلاوت نتلأثر از
 در پایان باید گفت کش پیاندهای تحوالت اننیتی ژاپلن.تحوالت اننیتی ژاپن خواهیم بود
شاید در پارهای از نوارد در سالهای نزدیک بسیار برجستش و عمیق نباشد انا نقمئناً بلا
.گسترش اص حات این پیاندها نیز عیانتر خواهند شد
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