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 چکیده

الملل  و ننقهلش شلرس اسلیا های در حال رشد در نظام بیندر دوران پس از جنگ سرد، چالش
یملات و و همین نسئلش ننجر بلش تیییلر در تنظالزانات جدید رفتاری را برای ژاپن تعریف کرد 

سازی های نثبتی در نسیر عادیی اننیتی در ژاپن شد. در این فرایند ژاپن گامهااستیسی هاشیپا
تش سیاست دفاعی خود برداشت کش ننجر بش فاصلش گرفتن از یک سیاست خارجی ننفع  و وابس

و  یالمللنیب نشدرصحی اثرگذارمندی باالی و نزدیک شدن بش یک دولت با توان المل نیبدر نظام 
در  (9ند ب)شد. از نیان برداشتن نمنوعیت صدور تسلیحات، تفسیر قانون اساسی ژاپن  یاننقهش
بخشی از  ترفعال، تیییرات در دستورالعم  همکاری دفاعی با انریکا با تأکید بر ژاپن 2015سال 

های فلوس ایلن های اخیر است. با نرور گزارهسال های تیییر در سیاست اننیتی ژاپن درشاخص
رونده باهدف احیای نهش ژاپلن در رونلدهای شود کش این تحول نستمر و پیشسؤال نقرح نی

فرضلیش  سلؤالین ای بش همراه دارد؟ در پاسخ بش المللنیباننیتی چش پیاندهایی در سقوح نلی و 
سترش گیت بازدارندگی این کشور و پژوهش حاضر بر این نبنا استوار است کش در بعد نلی تهو

گسلترش  وی تهویت هژنلونی انریکلا و تیییلر المللنیبنهش ان در حوزه تسلیحات و در بعد 
پیانلدهای  نیتلرنهمازجملش  ی و نناطق نختلفالمللنیبهمکاری و نفوذ نظانی ژاپن در جانعش 

ست اصیفی و تحلیلی نتصور برای تیییرات راهبردی ژاپن است. روش پژوهش نهالش پیش رو تو
 .ی خواهد بودالمللنیبی و نبتنی بر اسناد و انارهای اکتابخانشنیز  هادادهو روش گرداوری 

 
 ،کلار عملونیی، فلروش تسللیحات، افاننقهلشانریکا، نظلم  نتحدهاالتیاژاپن،  :واژگان کلیدی

 یبازدارندگ

                                                             
 المل  دانشگاه تربیت ندرسدانشجوی دکتری روابط بین. 1

 ای دانشگاه تهراندانشیار گروه نقالعات ننقهش. 2
*  bsazmand@ut.ac.ir 

 المل  دانشگاه تربیت ندرسترتیب دانشیار و استادیار گروه روابط بینبش . 4و3
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 مقدمه . 1

های اننیتی در حال تیییر پارادایمش نرور رویدادهای پس از جنگ سرد حکایت از ان دارد ک

 Florescu)سلوی جدیلدی در حلال حرکلت اسلت بش هلادولتی ریپذبیاس تبعبش وهستند 

&Glenn,2015:7.)  بدیهی است با تیییر در شرایط اننیتلی کلش کشلورها بلا ان نواجلش

 پاسخگویی بش ایلن شلرایط جدیلد اتفلاس ننظوربشهستند تیییرات در راهبردهای اننیتی 

ی است کلش راهبردهلا و ریتأث رسدینبیفتد و در این نیان انچش بش نظر بسیار نهم بش نظر 

 .گذارندینی جابشی جدید اننیتی در سقوح نختلف از خود هایاستراتژ

اننیت نلی خود وابستش بش اتحاد دوجانبلش بلا  نیتأنتا پیش از هزاره سوم ژاپن برای  

. در حوزه بردینانریکا بهره  «سواری رایگان»اتحاد از  انریکا بود و در این نتحدهاالتیا

از طریق  ی نیز تمانی اقدانات ژاپن نبتنی بر ابزارهای غیرنظانی بود و این کشورالمللنیب

هلای های نالی، بشردوستانش و پشلتیبانی لجسلتیکی بلش ایفلای نهلش در نأنوریتکمک

ی اننیتی کش نحیط هاییایپوداخت. پرسازنان نل  نی حفظ صلح اتیعملالمللی نظیر بین

باعث پیدایش یک توافق  انددادهی اخیر دستخوش تیییر قرار هاسالپیرانونی ژاپن را در 

دهی عمونی در نیان رهبران و نردم ژاپن در رابقش با تهدیدات اننیت نلی و نحوه پاسلخ

 نظلانی،) یتلیانند شد. در همین راستا ایده اننیت جانع و تأکید بر تملانی ابعلا هاانبش 

کم جای المل  کمی در نظام بینسنت ریغ( با در نظر داشت تهدیدات سنتی و .ی و..اقتصاد

ی و تأنین اننیلت نللی در چلارچوا وابسلتگی بلش المللنیب درصحنشرویکرد اقتصادی 

های نختللف های اخیلر و در الیحلشنتحده را گرفت. در این رویکرد کش در سالایاالت

شده ژاپن با گسترده کردن اهداف اننیتی بش فراتر از ابعاد نلی اننیت سلش ز دادهاننیتی برو

ی نظانی و دفاعی بش کار بسلتش اسلت کلش شلان : اصل ح هااستیسراهبرد را در حوزه 

ی ژاپللن )چللش بللش لحللا  رونندسللازین باهللدفسللاختارهای نظللانی و دفللاعی داخلللی 

نتحلده و نهش ژاپن در اتحاد با ایاالت گذاری و چش بش لحا  سازنانی(، بازتعریفقانون

عنوان نتحد استراتژیک ژاپن و انریکا بش نتحدهاالتیاکسب اطمینان از استمرار اتحاد با 

 واضلح ی.الملللنیبی و اننقهلشی هلایهمکاردرنهایت گسترش بعد نظانی و اننیتی در 

افلزایش ژاپلن است تحول در سیاست نظانی ژاپن با توجش بش نشخصات اننیتی در حال 

هللای نظللانی و تلل ش بللرای بللازیگری فعاالنللش( و خللات تیییللرات در بخش طوربللش)
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دهلد بلا ی نظانی و سیاست خلارجی خلود انجلام نیراهبردهاهایی کش ژاپن در انتخاا

توجهی بلر توجش بش این گزاره کش این کشور نتحد اصلی انریکا در اسیا است تأثیر قابل 

کلش تحلوالت  شلودیننقرح  سؤالدر همین راستا این سقوح نختلف خواهد گذاشت. 

خات بلر حلوزه نظلانی و تل ش بلرای ایفلای نهلش پررنلگ در  دیتأکاننیتی ژاپن با 

ی دارد؟ در پاسلخ بلش ایلن الملللنیبی چش پیاندهایی بر سقوح نلی و المللنیبروندهای 

ت بازدارنلدگی فرضیش پژوهش حاضر بر این نبنا استوار است کش در بعد نلی تهوی سؤال

ی تهویلت هژنلونی المللنیباین کشور و گسترش نهش ان در حوزه تسلیحات و در بعد 

 ی و ننلاطق نختللفالملللنیبانریکا و گسترش همکاری و نفوذ نظانی ژاپن در جانعش 

 پیاندهای نتصور برای تیییرات راهبردی ژاپن است. نیترنهمازجملش 

ی ودهلافرازوفرت است کش در ابتدا نگاهی بش ی نهالش پیش رو بش این صوردهسازنان

 ، سپس بش پیاندهای نللی تحلوالت اننیتلی ژاپلنشودینسیاست خارجی ژاپن انداختش 

اسی و ی، فرهنگی و اجتماعی، سیاقتصاد . این بخش شان  ابعاد نظانی،شودینپرداختش 

ی الملللنیبفناوری خواهد بود. بخش سوم نهالش بش بررسی پیانلدهای  تیدرنهااننیتی و 

ظم بر ن ریتأثانریکا،  نتحدهاالتیابا  دوجانبشبر روابط  ریتأثکش بش ترتیب شان   پردازدین

، اروپلا، شان  خاورنیانشنناطق )، افزایش درگیری و همکاری با سایر ی و جهانیاننقهش

شلان  ) یالملللنیبی نرکزی، افریها(، افزایش کنشگری ژاپن در رونلدهای اننیتلی ایاس

. یات حفظ صلح سازنان نل ، دزدی دریایی، همکاری نظانی با نلاتو( خواهلد بلودعمل

 ی بخش پایانی این نهالش خواهد بود.ریگجشینت

 

 ی امنیتی ژاپنهااستیس فیبازتعری سیاست خارجی: فرایند فرازوفرودها. 1

های ژاپن در حوزه اننیت نلی و انلور دفلاعی در دوره زنلانی سیر تحول سیاستنرور 

ای باهدف تعدی  های اهستش و پیوستشکش این کشور گام دهدینس از جنگ سرد نشان پ

ی اننیتی )چش در حوزه سیاسلت خلارجی و چلش در حلوزه نسلا   هااستیسو اص ح 

المللی و درنهایت ای و بینو داننش کنشگری در نعادالت و جریانات اننیتی ننقهش (نظانی

ی برداشتش است. اگرچش در دوران پلس از جنلگ شدن بش یک دولت عاددر جهت تبدی 

قانون اساسلی و  9ناده طلب )صلحژاپن بش دلی  قانون اساسی  1991جهانی دوم تا سال 
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اخت فلات( و پیملان اننیتلی بلا  وفصل ح ابلزار  عنوانبلشنمنوعیت استفاده از جنلگ 

بود انا ایلن  المل نیبسیاست  درصحنشانریکا یک دولت وابستش و ننزوی  نتحدهاالتیا

ی کوتلاه همچلون تصلویب قلانون حژلور ژاپلن در هاگامکش  1991دهش  کشور پس از

و ارتها کمیت و سقح کارایی نیروهلای  1992حفظ صلح سازنان نل  در سال  اتیعمل

و  تلربزرگی هلاگامکلش  2001برداشلت و پلس از سلال  انحدود دفاعی این کشور ر 

بلش  کلمکمی اننیتی خود برداشت هایاستراتژادین در تر در راستای تیییرات بنیرگذاریتأث

 ی تبدی  شد.المللنیباثرگذاری برجستش در رویدادهای  تیباقابلبازیگری 

سلپتانبر سلال  11نتعاقلب حلواد  )2002تصویب قانون ضد تروریسلم در سلال 

، اعزام نیروهای دفاع از خود بش 2003(، تصویب قانون اقدانات اضقراری در سال 2001

نیروهای لجسلتیکی و پشلتیبانی و نلش حژلور نسلتهیم در نیلدان ) 2004راس در سال ع

، تنظیم راهبرد جانع دفاع نلی 2005جنگ(، طرح بحث بازنگری در قانون اساسی سال 

های نوین بازدارنلدگی، های جدید تهدید ساز و سیاستبا تأکید بر نؤلفش 2006در سال 

توسط شورای اننیتلی ژاپلن،  2010دسانبر سال  در 1«نیروی دفاعی پویا»تصویب نفهوم 

و اختصلات بودجلش کل ن نظلانی و  2010سلالش ژاپلن در سلال طرح جدید دفاعی ده

، پایلان دادن بلش چنلد دهلش نمنوعیلت ی بالستیکهانوشکهای در پروژه گذاریسرنایش

 سیتأسلالملللی، فروش تجهیلزات نظلانی در بازارهلای بینصادرات تسلیحات و اغاز 

، طلرح 2013رای اننیت نلی و تصویب نخستین راهبرد اننیت نللی ژاپلن در سلال شو

گویی نلؤثر در برابلر تهدیلدات قابلیت پاسخ»بش راهبرد « بازدارندگی نؤثر»تبدی  راهبرد 

، پیشنهاد ژاپن برای عژویت دا م در شورای اننیت سلازنان نلل  نتحلد، ایجلاد «اننیتی

، (1945)( از زنان پایان جنگ جهانی دوم 2009وتی )نخستین پایگاه نظانی ژاپن در جیب

تحلت عنلوان  2015و تفسیر قانون اساسلی در سلال  2014تصویب الیحش اننیتی سال 

ترین رویدادهای ک ن در حوزه نسا   اننیتی و نظلانی ژاپلن ازجملش نهم «دفاع جمعی»

ر در سلقوح نهلش ایلن کشلو تبعبلشبود کش باعث بازتعریف راهبردهای نظانی ژاپلن و 

 ی شد.المللنیبی و اننقهش

                                                             
1. Dynamic Defense Force 
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 شلدهارا شی اننیتی ژاپلن نظریلات نتعلددی هایاستراتژدر باا چرایی تحوالت در 

حلیط در دوران جدید و پلس از جنلگ سلرد ایلن ن انشیگراواقعاست. از ننظر نظریات 

ش ترغیلب بود کش ژاپن را قاطعانش بش سمت اتخلاذ یلک نوضلع دفلاعی قاطعانل المل نیب

کنند کش اتخاذ سیاست خارجی گرا استدالل نیپردازان واقعهمین راستا نظریش در .کردین

 تر توسط ژاپن و شروع ژاپن بش افزایش توانایی نظانی ننلت  از تهدیلدات اننیتلیفعاالنش

شور از کناشی از ظهور چین و کره شمالی و شبش افول انریکا و عدم پشتیبانی کافی این 

یلد د(. در همین راستا ژاپن بلا You,2015: 314) حتمالی بوده استژاپن در تهدیدات ا

ه اسلت کلش بلش بر ننابع نادی قدرت و ابزارهای نظانی ت ش کرد دیتأکو با  انشیگراواقع

 تهدیدات پیش رو پاسخ دهد.

نحههلان نئلولیبرال سیاسلت دفلاعی ژاپلن بلر اسلاس ننقلق نثللث کلانتی  نظلر از

شلده اسلت. از دیلدگاه های بین دولتلی( ساختشسازنان )دنوکراسی، وابستگی اقتصادی،

ن سلش نئولیبرالی حرکت کنونی بش سمت سیاست خارجی فعاالنش در انتداد و استمرار ایل

عاالنلش نحور کانتی بوده است. بر این اساس ژاپن بش دنبال استفاده از سیاست خلارجی ف

این هیچ . بنابراستی مللالنیبی و اننقهشجهت برقراری صلح و ثبات در سقوح نختلف 

سیاسلت خلارجی حرکت کنونی بلش سلمت و  شکی نسبت بش اهداف ژاپن وجود ندارد

خواهد  در اینده صلح و ثباتهمچنان نتعهد بش فعاالنش فهط استمرار گذشتش است و ژاپن 

ی حفلظ صللح هلااتیعمل(. این نحههان بش اقلدانات ژاپلن در You, 2015:315) بود

ضلد  با دزدی دریایی، نبلارزه بلا تروریسلم و حمایلت از اقلدانات سازنان نل ، نبارزه

 ترفعاالنش ی بهتر ورگذاریتأث باهدفکش ژاپن  کنندینو استدالل  کنندینی اشاره ستیترور

 موده است.نی اننیتی اقدام بش تهویت نظانی و تیییر راهبردهای اننیتی خود هاحوزهدر 

یییلرات اتفلاس افتلاده در تنیتلی ژاپلن ننلت  از انگار تیییرات اننظر نحههان سازه از

وده برداشت رهبران از نحیط اننیتی این کشور است. انچش نحرک این تیییر برداشلت بل

حلوالت استنتاج رهبران از تیییر روندهای اننیتی در ننقهش اسلت. در ایلن برداشلت از ت

برجسلتش  هلاانذهنلی  ادراکلاتو  گذاراناسلتیساننیتی ژاپن نهش رهبلران داخللی و 

 .شودین



12 

 

 

 

 

 فصلنامه

 های پژوهش 

الملطط   بطط  روابطط 

شططماره   نهططمدوره 

شماره پ طاپ   اول 

 م س  و یک

 1398بهار 

 

کلدام از گفلت کلش هیچ تلوانینی المللنیبی هاافتیرهی نهایی از نگاه بندجمعدر 

چشم انداز جانع تنهایی قادر بش تحلی  چرایی تحوالت اننیتی ژاپن و ارا ش یکنظریات بش

تییر ی سیستمیک نهایژگیوکردن ر الیسم بش  نحدود بااز تحلی  سیاست اننیتی نیست. 

نفلوذ  ریتلأث واست. لیبرالیسم بر سیاسلت داخللی تمرکلز دارد  شدهگرفتشی نادیده داخل

یح اینکش چلرا و ی قادر بش توضانگارسازه تیدرنهانحیط اننیتی را ناچیز پنداشتش است و 

تیییلر کلرده اسلت  1990چگونش چارچوا هنجاری سیاست اننیتی ژاپن از اوای  دهلش 

کلش در تحلیل  تحلوالت  رسدینن راستا بش نظر (. در همیSaltzman,2014:61) ستین

ن  نادی سقوح داخلی و خارجی و عوا زنانهماننیتی ژاپن باید نگاهی چند سقحی کش 

 بش کاربست. دهدینو نعنایی را پوشش 

 

 پیامدهای ملی .2

های تحول در طور کش نتییرهای نلی یکی از پیشراندر یک چرخش علت و نعلولی همان

اسلت اننیتلی زارهای سیاست اننیتی و دفاعی ژاپلن هسلتندت تیییلر در سیها و ابسیاست

 های سیاسی، اقتصادی، اننیتی و فرهنگی ژاپن دارد. در ادانلشپیاندهای نتعددی در حوزه

 شود:های تأثیرپذیر از تحول در سیاست اننیتی اشاره نیترین حوزهبش نهم

 

 نظامی حوزه .2-1

ز تحوالت اننیتی، بخش نظانی ژاپلن اسلت. همگلام بلا های اصلی نتأثر ایکی از حوزه

های حلوزه گلذاران نحلدودیتهای قانون اساسی قانونها برای کاهش نحدودیتت ش

بلش یلک  1نظانی را نیز از نیان برداشتند. در این نسیر نا شاهد ارتها اژانس دفلاعی نللی

ت در تولیدات دفلاعی، ند، پایان دادن بش روند نزولی طوالنی2006وزارت خانش در سال 

های نشلترک لیو نمنوعیلت صلادرات اسللحش و نشلارکت در توسلعش و تولیلد سل ح

خصللوت در دور دوم (، افلزایش بودجللش نظلانی کشلور بشPryor,2016:1الملللی )بین

(، تصللویب قللانون حفاظللت از Bendini,2015:13()2012وزیری شللینزوابش )نخسللت

نتحده، تهیش ننشور جدید خصوت با ایاالتت بشگذاری اط عااط عات، تسهی  اشتراک
                                                             
1. Japan Defense Agency (JDA) 
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و بلازنگری در سلش اصل  صلادرات اسللحش هسلتیم  2015همکاری و توسعش در فوریش 

(Liff, 2015: 85.) 

شود این اسلت کلش با اص حات صورت گرفتش براوردی کش از صنعت دفاع ژاپن نی

درصلد در  40 تلا حلدود 2020های خود را تلا سلال حتواند فروش س این کشور نی

نلانی حاصل  افزایش دهد. البتش نباید ناگفتش بماند کش این براورد ز 2014نهایسش با سال 

 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 ن .) تأثر

ای ی نیز برتی ژاپن است، تیییر در راهبردهای اننیتی ژاپن پیاندهای دیگراز تحوالت اننی

 شود:ها اشاره نیترین انبخش نظانی این کشور دارد کش در ادانش بش نهم

نخست: اص ح قانون صادرات اسلحش اجازه گسلترش جیرافیلای همکلاری نظلانی 

کلش ارتباطلات بلین  شلودکنلد و باعلث نیارتش ژاپن با کشورهای دیگر را فلراهم نی

ویژه نیان برداشتن نمنوعیت صادرات زنینش انتهال تسلیحات بلش از کشورها تسهی  شود.

تر کلرده فنّاوری و نواد دفاعی انکان همکاری ژاپن با کشورهای دیگر را اسان نشیدر زن

(. ع وه بر این، این انلر راه را Bergenwall, Korkmaz, Rydqvist,2016:40است )

غیراز ویژه شلرکای اننیتلی ژاپلن بلشترش توسعش نشترک با کشورهای دیگر بلشبرای گس

( و ژاپن را قادر بلش Hornung &Mochizuki, 2016: 109کند )نتحده را باز نیایاالت

ای کلش کندت نسئلشاوری دفاعی بش شرکای دفاعی اننیتی نیهای نظانی و فنانتهال دارایی

 ,Bergenwallکند )پذیر نیاصلی صادرات را انکان ققبشدن ژاپن بش یکانکان تبدی 

Korkmaz, Rydqvist,2016:40 صادرات اسلحش در نورد  نشیدر زن(. ققب شدن ژاپن

کشلورهای اسلیای  روابط ژاپن با کشورهای جنوا شرقی اسیا بسیار نحتم  است زیرا

د و بلش جنوا شرقی نانند ویتنام در حال رقابت با چین در دریای جنلوبی چلین هسلتن

 (.fatton:2014زیاد نانزد همکاری اننیتی با ژاپن خواهند بود )احتمالهمین دلی  بش

الملللی بیشلتر، نکتش اساسی گسترش روابط و حرکت ژاپن بش سلمت تعلان ت بین

هلا اسلتت انلری کلش بلا ایجاد روابط بلندندت با کشورهای خارجی و صنایع دفاعی ان

 ,Bergenwallاهلداف ژ وپلیتیلک کملک ژاپلن کنلد ) تواند بشایجاد روابط سیاسی نی

Korkmaz, Rydqvist,2016: 32خصلوت در رابقلش بلا کشلورهای (. ایلن نسلئلش بش
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هلای اسیایی بسیار اهمیت دارد چراکش صادرات تسلیحات نظلانی و نشلارکت در پروژه

ین بلش ای برای نهار نفوذ در حال رشد چلعنوان حربشتواند بشنشترک با این کشورها نی

 (.Bergenwall, Korkmaz, Rydqvist,2016: 33کاربستش شود )

این انکان را فلراهم « نیتسوبیشی»های بزرگی همچون دوم: این تصمیم برای شرکت

هلای دفلاع سازد کش در ابعاد وسیع در توسلعش و سلاخت تجهیلزات جنگلی و پروژهنی

ها ه بلر ایلن شلرکتهای انریکایی همکاری کنند. عل ونوشکی با نؤسسات و شرکت

توانند قراردادهای تسلیحاتی ک ن با کشورهای ثروتمند نظیلر اسلترالیا، انگللیس و... نی

های همکاری ننعهد کنند. در همین راستا از زنان لیو نمنوعیت صادرات، ژاپن توافهنانش

 ,Bergenwallکلرده )با انگلستان، استرالیا، فرانسلش، هنلد، ویتنلام و انلدونزی را انژلا 

Korkmaz, Rydqvist,2016: 33) ای بلا ایتالیلا، الملان، نلروژ، و در نلذاکرات هسلتش

 ,Bergenwall, Korkmazاسللت )ترکیللش، اسللرا ی  و بحللرین شللرکت کللرده 

Rydqvist,2016: 34). 

های داخللی و انکلان سوم: سیاست توسعش و همکاری نشترک باعث کاهش هزینلش

یی کش بر بخش هاتینحدود نیازاشیپشود. تا توسعش و تولید بیشتر تجهیزات نظانی نی

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

تش شلدن ی بلاالیی تولیلد شلود. از نیلان برداشلهانشیهزقدیمی باشد و از سوی دیگر با 

ی احتربشکش این کشور  شودینی صادرات و واردات در حوزه نظانی سبب هاتینحدود

ی کمتلری هانلشیهزادوات نظانی ارتباط برقرار کنلد و بلا  دکنندهیتولبش سایر کشورهای 

 نیازهای نظانی خود را براورده سازد.

ی چهارم: در کنار تهویت ساختار و تجهیزات نظلانی، تحلوالت اخیلر، نیلزان کلارای

های دودیتدهد. دستورالعم  اننیتی جدیلد نحلنیروهای دفاع از خود را نیز افزایش نی

دهد کلش ها اجازه نیسابق برای نیروهای دفاع از خود را برداشتش است و همین انر بش ان

 جی کش درنانند نیروهای نظانی سایر کشورها بتوانند عم  کنند و بش سربازان نظانی خار

 (.Mie, 2016نعرض خقر هستند، کمک کنند )

بش ژاپن اجازه تولیلد جنگنلده پنجم: پایان دادن بش نمنوعیت اجازه فروش تسلیحات 

Stealth F-35 Lockheed دهد. در همین راستا ژاپن اع م کرده است کلش قصلد را نی
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نیلیارد دالر( در این برنانلش صلرف  20.8تریلیون ین ) 1.6سال اینده حدود  20دارد تا 

 .(Garcia,2014:63کند )

نوعی بلش ضلرر ت بلشهش ژاپن در بازار تسللیحاالمللی افزایش ندر سقح بینششم: 

دکنندگان ی اصلی تولید تسلیحات ازجملش انریکا است. این نگرانی در نیان تولیهاققب

ود انریکایی وجود دارد کش اگر سیاست واردات تسلیحات از ژاپن در کنگره تصویب شل

توانلد شلود کلش نیکشور با حجم رو بش رشدی از واردات تجهیزات دفلاعی روبلرو نی

ود ش جللدی بللرای نشللاغ  و صللنعت نظللانی انریکللا تعریللف شللعنوان یللک چللالبللش

(Herman,2016: 42.) 

های تولید اسلحش هفتم: ارتها صنایع تولیدکننده تسلیحات باعث شده است کش شرکت

گذاری اننیتلی تبلدی  شلوند و قلدرت بش یکی از بازیگران کلیلدی در فراینلد سیاسلت

تبع ت صنایع نظانی بلشکند. افزایش قدرهای قدرت افزایش پیدا ها در حوزهزنی انچانش

دهد کش گسترش داننش اختیارات این فرصت را در اختیار این کنشگران غیردولتی قرار نی

شباهت های اینده اننیتی ژاپن را در نسیر نقلوا خود قرار دهند. نسیری کش بیسیاست

 ها در سیاست خارجی این کشور نیست.بش صنایع نظانی انریکا و نهش ان

ن را هشتم: بش علت سود سرشار فروش تسلیحات، ورود ژاپن بش این بازار این انکلا 

کند کش صدور تسلیحات بش یکی از ننلابع و ابزارهلای درانلدزای ایلن کشلور فراهم نی

بازار تسلیحات در حال حاضلر یکلی از ننلابع درانلدی بلرای کشلورهای تبدی  شود. 

ی و اورفنّلتوجش بش پیشرفتش بودن ژاپن ازنظر تولیدکننده تسلیحات است. بدیهی است با 

ترین تولیدکنندگان اسللحش عنوان یکی از بزرگنتحده انریکا بشپیوند این کشور با ایاالت

 شدن بش یکی از بازیگران اصلی در بازار را پیدا کند.در جهان این کشور قابلیت تبدی 

بلش اغلاز تجلارت  در پایان باید گفلت در شلرایط کنلونی بلاوجود تصلمیم توکیلو

اننیتلی در  -ققب توانمنلد نظلانیشدن بش یکتسلیحاتی، ژاپن نسیر طوالنی را تا تبدی 

 لی  است:بیند. این نسئلش بش چند دپیش روی خود نی

ققب انکارناپذیر قدرت نظانی در سقح رشد توان نظانی چین، این کشور را بش یک 

رای ژاپن است از سوی دیگر پیانلد جهان نبدل ساختش است و این نسئلش رقیب جدی ب

نمنوعیت صدور تسلیحات )فرسوده و از دور خارج شدن تجهیزات نظانی ژاپلن شلده( 
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همچنان بر کارایی و ساختارهای دفاعی کشور تأثیرات نانقلوبی داشتش است. عل وه بلر 

های قانون اساسی در رابقش با داشتن یک ارتش قدرتمند و قلوای دفلاعی این نحدودیت

ته  و نتکی بش ننابع داخلی همچنان سد اصلی در برابر تبدی  ژاپن بلش یلک بلازیگر نس

فلرا الملللی و خصلوت در سلقح بینهای اننیتلی و نظلانی بشاصلی و نهم در عرصلش

 ی است.نیسرزن

 

 اقتصادی حوزه .2-2

در بعد اقتصاد داخلی، بش علت سود سرشار حوزه فروش تسلیحات، ورود ژاپن بش حوزه 

دهد کش تسلیحات بش یکی از ابزارهای درانلدزا بلرای تسلیحات این انکان را نیفروش 

( و دولت از این طریق دراند بیشتری را برای کملک Chelala,2015ژاپن تبدی  شود )

د فراهم کند. در این راستا راهبرد جدید دفاع ژاپلن باعلث تسلهی  توسلعش بش اقتصاد خو

شللللود یللللک صللللنعت رقللللابتی و ورود پللللول بللللش صللللنعت داخلللللی نی

(Bergenwall,Korkmaz,Rydqvist,2016:4ت بنابراین این نگرانی بش وجلود نی) ایلد

ود و از سو اقتصاد ژاپن بش سمت یک اقتصاد نظانی شده با نحوریت نظانیان برکش از یک

ها نظیر رفاه و ... شود. بخش دوم سوی دیگر افزایش بودجش نظانی و کاهش سایر حوزه

ی نظلانی( یکلی از پیانلدهای ننفلی هانلشیهز اختصات بودجلش کشلور بلش)این نسئلش 

یی در جانعش هاینگراناقتصادی تحوالت اخیر این کشور است کش همین نسئلش نیز باعث 

 ژاپن شده است.

 

 فرهنگی و اجتماعی حوزه .2-3

 ی مخالف نظامی شدن ژاپنهاگروهتنش میان دولت و  .2-3-1

ایلن  (.Teslik,2006پاسیفیسم هنوز یک ایلد ولوژی فرهنگلی قلوی در ژاپلن اسلت )

اشتش باعث شلده اسلت سال بر فرهنگ عمونی ژاپن سیقره د 70اید ولوژی کش بش ندت 

طلب با نخالفت روبرو شود و هملین نسلئلش در کش هرگونش تیییر در قانون اساسی صلح

خوبی قاب  رو یت اسلت نخالفت نخبگان و افکار عمونی با اص حات قانون اساسی بش

(Liff,2017: 167 در طول .)ها نانع از هرگونش اص ح ناده سال گذشتش این نخالفت 60

https://www.japantimes.co.jp/author/int-cesar_chelala/
https://www.japantimes.co.jp/author/int-cesar_chelala/
https://www.cfr.org/experts/lee-hudson-teslik
https://www.cfr.org/experts/lee-hudson-teslik
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سی شده و فژای عمونی ژاپلن را بلش دودسلتش نوافلق و نخلالف تیییلرات قانون اسا 9

تهسیم کرده است. درنجموع نخالفان تیییرات در قانون اساسی بش سلش دسلتش احلزاا و 

 شود:های سیاسی، افکار عمونی و درنهایت نخبگان علمی و فرهنگی تهسیم نیگروه

های سیاسی حزا گروه های سیاسی: در نیان احزاا واحزاا سیاسی و گروه-الف

ترین نخالفان تیییلرات در قلانون سوسیالیست، حزا کمونیست و حزا دنوکرات نهم

وضلوح در نبلارزات انتخابلاتی ایلن احلزاا دیلده گیری بشاساسی هستند و این جهت

(. در نیان احزاا سیاسی نخالف، حزا دنوکراتیک ژاپن Hornung , 2018 شود )نی

( و این نخالفت تا انجا است کش Fritz, 2017ترین گروه نخالف با تیییرات است)بزرگ

 .(Mie, 2016داند)نی« غیرقانونی»این حزا لوایح جدید اننیتی را 

اسللی افکللار عمللونی اسللت فکللار عمللونی: نخسللتین نللانع اصلل ح قللانون اسا-ا

(Matton,2009:10). نلدت نلردم در برابلر هویت پاسیفیسلم باعلث نهاونلت طوالنی

(. بلر اسلاس Pyle,2018: 70اسلت )شلده تیییرات و بسلتش شلدن راه هرگونلش اص ح

های اخیلر از نلردم ژاپلن صلورت گرفتلش اسلت های نختلفلی کلش در سلالنظرسنجی

حات قلللانون اساسلللی نخلللالف هسلللتند اتفاس نلللردم بلللا اصللل بلللشقریباکثریت

(Moritsugu,2017.) 

)یک هفتش قبل   2015 ژو یش 7در  1نظرسنجی ننتشرشده توسط روزنانش ژاپنی نینیچی

از نردم الیحش جدیلد را  درصد 52دهد کش گیری در نورد الیحش اننیتی( نشان نیاز رأی

از دوللت شلد  دانند و همین نسلئلش باعلث کلاهش نحبوبیلت و حمایلتغیرقانونی نی

(Bendini, 2015:16.) 

 43، 2016در نلاه جلوالی  2بر اساس نتای  نظرسنجی خبرگلزاری اسلاهی شلیمبون

(. انچلش از Coram, 2016:33درصلد از نلردم نخلالف للوایح جدیلد اننیتلی بودنلد )

هلای اید این است کش اکثر نردم ژاپن هنوز تمایلی بش گسترش فعالیتها برنینظرسنجی

 جز عملیات حفظ صلح، ندارند.اع از خود بش فراتر از نرزهای نلی، بشنیروهای دف

                                                             
1. Mainichi 
2. Asahi Shimbun 

https://warontherocks.com/author/jeffrey-hornung/
https://warontherocks.com/author/jeffrey-hornung/
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هلا: همگلام بلا علوام نلردم ها و خبرگزاریهای علمی، روزنانشنخبگان و حوزه -ج

بسیاری از دانشگاهیان و نخبگان علمی و فرهنگی این کشور بلش نخالفلت بلا تحلوالت 

گلروه از نخالفلان بلش دسلتاوردهای  (. اینSatake, 2016: 36اند )اننیتی ژاپن پرداختش

ای کنند. یکی از این دستاوردها اهمیت و ع قشهای اخیر اشاره نیقانون اساسی در سال

های غیردولتلی فعلال در حلوزه طلب ژاپن در نیان سلازناناست کش قانون اساسی صلح

در  های غیردولتی صلح جهانی اغلبها و سازنانصلح جهانی ایجاد کرده است. همایش

کننلد کلش از ان جمللش قانون اساسی ژاپن اشاره نی 9هنگام تصویب و برگزاری بش ناده 

ده »( اشاره کرد کش در اص  اول از 1999توان بش اج س جانعش ندنی صلح در الهش )نی

کنند کش هر نجلس باید قانونی وضوح اشاره نیبش« اص  اساسی یک نظم جهانی درست

کند را تصویب کند، نانند ناده نلش قلانون ن بش جنگ نمنوع نیرا کش در ان دولت از رفت

گروه نوضوعی صلح، اننیت و خللع »اساسی ژاپن. در نورد نشابش دیگرت گزارش نهایی 

وضوح کشورها را بش اتخلاذ قلانون ( در سازنان نل  نتحد بش2000«)س ح انجمن هزاره

(. بلر Kimijima,2006: 628کنلد )طلب نانند انچش ژاپن دارد تشلویق نیاساسی صلح

این نبنا قانون اساسی ژاپنی فرصتی برای صلح جهانی اسلت و هرگونلش تیییلر در ایلن 

 :Kimijima,2006دهلد )تنها ژاپن بلکش صلح جهانی را تحت تلأثیر قلرار نیراهبرد نش

629.) 

شلود. در های اصلی ژاپنی هم دیده نیها با اص حات حتی در بین روزنانشنخالفت

هایی نظیللر اند: روزنانللششللدههای اصلللی ژاپللن بللش دودسللتش تهسیمرابقللش روزنانللش ایللن

کللش کننللد درحالیاز قللوانین جدیللد اننیتللی حمایللت نی 3، سللنکی2، نیککللی1یونیللوری

انللد بللش انتهللاد از قللوانین جدیللد پرداختش 5، اسللاهی4های لیبللرال نظیللر نینیچللیروزنانللش

(Hosoya,2015: 296). 

ص ح راهبرد دفاعی ژاپن دالی  نتعلددی بلرای نخالفلت خلود درنجموع نخالفان ا

 شود:ها اشاره نیترین اننش بش نهمکنند کش در ادااع م نی

                                                             
1. Yomiuri 
2. Nikkei 
3. Sankei 
4. Mainichi 
5. Asahi 
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ون اساسی باعث خواهد شلد کلش اهمیلت نیروهلای دفلاع از خلود بازنگری قان -1

عنوان یک سازنان با نشروعیت قانونی تأنین شودت بنلابراین تیییلرات قلانون اساسلی بش

ذاشلت تنها بر اندازه، ترکیب و نأنوریت نیروهای دفاع شخصی ژاپن تلأثیر خواهلد گنش

شلود کلش نظانیلان نفلوذ شلود و باعلث نیبلکش باعث تیییر روابط قدرت در جانعش نی

باز شود. هملین نسلئلش باعلث بیشتری نسبت بش گذشتش کسب کنند و پایشان بش سیاست

حال بلش حکونت دنوکراتیک کلش جهلان تابلشهای یک ترین ندلشود کش یکی از نهمنی

 خود دیده است از بین برود.

باعث درگیر شدن  اهمیت نیروهای دفاع از خود هایگسترش قانونی داننش فعالیت-2

 ,Hornungشود کش ارتبلاط نسلتهیمی بلا ژاپلن نلدارد )های خارجی نیژاپن در جنگ

بدیهی است بلا  (.Mie, 2016است )« قانون جنگ»(. ازنظر ننتهدان قوانین جدید 2018

تهویت قوای نظانی و از نیان برداشتش شدن نوانع قانونی ژاپن نجبور خواهد شلد تلا در 

د و این انلر حتلی در نلورد های کش حتی ارتباطی با ننافع ژاپن ندارد درگیر شودرگیری

خلود را بلرای  خقریبنداخلش نظانی نستهیم صادس استت بنابراین چرا ژاپن باید نهش 

 (.Klingner,2016پذیرش یک نهش بالهوه خقرناک تسلیم کند )

قللانون اساسللی نبنللای نهاونللت ژاپللن در برابللر  9ازنظللر افکللار عمللونی نللاده  -3

از نیان برداشتش شدن این بند ژاپن هیچ راهی برای  های انریکا بودت بنابراین بادرخواست

نتحده برای دخالت در سراسر جهان نخواهد داشت های ایاالتنهاونت در برابر خواستش

(Mori, 2015در این تصور ژاپن جدید بلش .)رد جهلانی و عنوان بخلش نهملی از راهبل

 (.Klingner,2016سازوکار دفاعی انریکا عم  خواهد کرد )

گردد کش تفسیر نجدد از قلانون اساسلی و اجلازه این نسئلش برنی ترس چهارم بش-4

انیز ژاپن در ننقهش اسیای شرقی را تژعیف خواهد کلرد و بلش دفاع جمعی روابط صلح

عث ز این ننظر قوانین جدید با(. اCorvese,2014تنش با همسایگان ننجر خواهد شد )

نظانی روی کلار خواهلد انلد کلش بش راه افتادن ناشین جنگی ژاپن شده و یک حکونت

تواند ژاپن را بلش کند و نیدرا را برای نداخلش نظانی ژاپن در خارج از کشور را باز نی

ان تیجش ننقهی این انر از نین(. Klingner,2016طلبی در اسیا هدایت کند )سمت قدرت

 رفتن حس دوستی بین ژاپن و همسایگان خواهد بود.

https://warontherocks.com/author/jeffrey-hornung/
https://warontherocks.com/author/jeffrey-hornung/
http://www.tokyofoundation.org/en/authors/mori-satoru
http://www.tokyofoundation.org/en/authors/mori-satoru


20 

 

 

 

 

 فصلنامه

 های پژوهش 

الملطط   بطط  روابطط 

شططماره   نهططمدوره 

شماره پ طاپ   اول 

 م س  و یک

 1398بهار 

 

هلای جای بخشش بیشتر بش توسعش توانمندی و قدرت نظلانی بلشاختصات بودج -5

 نولد اقتصادی از دیگر دالی  نخالفت احزاا و نردم است.

هلای نیستند. انگیزه 9اتفاس ژاپن نای  بش اص ح ناده بشقریبواضح است کش اکثریت

های عمونی و سوءظن نسبت بلش قلوانین جدیلد بلش دالیل  کننده ترسعکسنخالفان نن

( نظیر خاطرات تللخ جنلگ، اضلقراا ناشلی از بازگشلت Liff,2017: 168تاریخی )

نشده در نلورد هویلت سیاسلی پلس از های ح گری بش شاکلش اننیتی ژاپن، بحثنظانی

ابلش و درنهایلت  جنگ ژاپن، عدم اطمینلان در نلورد اهلداف اننیتلی درازنلدت دوللت

پیچیدگی الیحلش اننیتلی و علدم اگلاهی نسلبت بلش نتلای  ناشلی از ایلن قلانون اسلت 

(Hosoya,2015: 296.) 

شلناختی در درنجموع حافظش تلخ تاریخی باعث شده است کش نلردم ازلحلا  روان

ان پذیری الزم را نداشتش باشند و بش این نسئلش واکنش شدید نشبرابر انور نظانی انعقاف

نثابش سرنایش شود کش دریابیم افکار عمونی بشند. اهمیت این نسئلش زنانی دوچندان نیده

کنلدت سیاسی در ژاپن است و از دست رفتن ان دولت را با بحران نشروعیت روبلرو نی

گیری بنابراین پیگیری اص حات تندروتر بدون جلب اعتملاد عملونی ننجلر بلش شلک 

شروعیت در فژلای نوافق و نخالف( و بحران های نختلف جانعش )نشکاف بین بخش

حات، عمونی ژاپن خواهد شدت بنابراین یکی از پیاندهای اصلی نخالفت عمونی با اص 

تواند توانلایی دوللت را بلرای اجلرای تژعیف سیاسی دولت ابش است کش همین انر نی

ترین مشود کش کسب رضایت عمونی نهبینی نی. در همین راستا پیشکندقوانین نحدود 

 (.Satake, 2016: 36های اتی باشد )چالش داخلی دولت ابش در سال

 

 یی تهاجمیگرایمل شیافزا .2-3-2

ارتها سقوح درک از تهدید بین نردم ژاپن و ت ش رهبران تجدیدنظرطلب بلرای تیییلر 

تر طلبی و یا ضد جنگ در نیان نردم و تشویق احساس قلویندت صلحگفتمان طوالنی

از طریلللق اصللل حات در نظلللام انوزشلللی  در جوانلللان کشلللور پرسلللتیوطن

(Bendini,2015:11باعث افزایش نلی ) گرایی در ژاپن شده است. این نسلئلش در کنلار

الملللی اص حات قانون اساسی و ت ش برای بازیابی غرور نلی، اسلته ل و اعتبلار بین
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(Mito,2008:66باعث شده است کلش نلی )ایش پیلدا کنلد. پرسلتی افلزگرایلی و وطن

گرایی ننت  از اص حات قانون اساسی سش پیاند عملده در سلقح داخللی و افزایش نلی

 خارجی دارد.

گرایی تنلدرو گرایی و انحراف افکار عمونی بش سمت نلیدر سقح نلی افزایش نلی

شود و نتیجلش های اتی نیباعث هموار شدن نسیر ظهور رهبران تجدیدنظرطلب در سال

تر درصلحنش ها و ایفلای نهلش سلازندهانر ت ش برای برداشلتن نحلدودیتبدیهی این 

دیلده، در بهتلرین حاللت (. تأثیر نستهیم ایلن پYou,2015,319المللی خواهد بود )بین

وجدل تواند ننجر بش این شود کش نسا لی کش قب ً تابو بوده از بین رفتش و بش نح  بحثنی

 تبدی  شود.

یش لی در پارانترهای سیاست خارجی ژاپن نرتبط با افزادر سقح خارجی، تیییر داخ

تر ژاپن در نسا   سو ننجر بش درگیری و نشارکت بیشتر و عمیقنوعی ناسیونالیسم، از یک

وابلط بلا کشلورهای ننقهلش ر(، تلنش در Yoshihide,2004 :13ای )المللی و ننقهشبین

از  ( وPollack,2016شود ) ای پایدارنیانداز نظم ننقهشخصوت چین و تژعیف چشمبش

گرایی با نحوریت بازیابی غرور نلی باعث افزایش فشارها بر کم شلدن سوی دیگر نلی

گرایانش در بلندندت رسد کش افزایش احساسات نلیشود. بش نظر نیوابستگی بش انریکا نی

 های اخیر افکار عمونی در نلوردننجر بش تژعیف اتحاد خواهد شد. چنانچش کش در سال

(. بر این نبنا بش Ben-Ari,2015:16رابقش انریکا و ژاپن در هر دو کشور بدتر شده است )

رغم اهمیت بسیاری کش برای روابلط رسد افکار عمونی ژاپن و نیز نخبگان ان بشنظر نی

رسند کش وضعیت وابستگی بش بندی نیتدری  بش این جمعاند، بشنتحده قا  خود با ایاالت

ی ب باقدرت اقتصادتأنین اننیت، نقلوبیت ندارد و ژاپن باید نتناس نشیدر زننتحده ایاالت

 خود، توانایی نظانی نیز داشتش باشد.
 

 سیاسی و امنیتی حوزه .2-4

 ریوزنخستنقش  گسترش .2-4-1

وزیر کمتلر از سلایر در ژاپن بش دلیلی قوی بودن نجلس و سیستم حزبلی نفلوذ نخسلت

های اخیلر در (. تحوالتی کش در سلالGannon &Sahshi,2015: 183ها است )دستگاه
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وزیر در سیستم سیاسی و نهادی ژاپن صورت گرفتش باعث شده است کش نهلش نخسلت

نظام سیاسی ارتها پیدا کندت بنابراین نا با نس  جدیدی ازنخست وزیران روبرو خلواهیم 

هلای جرای طرحتری نسبت بش پیشینیان خود برای تعهیب و ابود کش قدرت عم  گسترده

سو عرصش سیاسی کشلور را نیلدان سیاسی دارند. این نسئلش دو پیاند عمده دارد: از یک

کند و از سوی دیگر نظلام سیاسلی کشلور بلش سلمت خواه نیوتاز رهبران تحولتاخت

برد. بدیهی اسلت ایلن نسلئلش در وزیر پیش نیاقتدارگرایی با نحوریت شخص نخست

شروعیت سیاسی و اعتماد نردم بش سیستم را بش دلی  نارضایتی تواند نیزان نبلندندت نی

کاری نردم ژاپن کلش نتلأثر از پیشلینش شدت کاهش دهد. فرهنگ نحافظشاز تیییرات را بش

 زند.تاریخی و فرهنگ عمونی جانعش است بش این نسئلش دانن نی

 

 یاهستهبازدارندگی  شیافزا .2-4-2

ای فلزایش بازدارنلدگی هسلتشااننیتی ژاپن -الت نظانیانتظار تحویکی از پیاندهای قاب 

های اینده است. بر اساس اص حات صورت گرفتش تا چند سال اینده این کشور در سال

للی های دشمن را دارا خواهد شد. این نسئلش )ارتها اننیت نژاپن توانایی حملش بش پایگاه

کاران ژاپنی است کزی نحافظشاز طریق بازدارندگی و تهویت قوای نظانی( کش دیدگاه نر

(Kim,2017:161بش دلی  همسایگی این کشور با دو قدرت هستش ) ای یعنی چین و کره

شللمالی چیللنش نعللادالت اننیتللی در شللرس اسللیا را نللورد تیییللر قللرار خواهللد داد 

(Glosserman,2016:23ندرن سازی توانایی .)های نظانی ژاپن و تعریف نهلش تلازه 

نلو انتظلارات  خود از طریلق تفسلیر نجلدد قلانون اساسلی ننقبلق بلاالمللی برای بین

گ حرکلت شلدن بلش یلک قلدرت بلزرسوی تبدی زودی بشاست کش ژاپن بش انیگراواقع

 خواهد کرد.

 

 شدن زمینه برای احراز کرسی دائم در شورای امنیت فراهم .2-4-3

توجلش بلش رشلد  های اخیر در کنار دیگر کشورهای ندعی چلون الملان بلاژاپن در سال

افرینلی نلؤثرتر در سلقح المللی خواهان نهشهای سازنده قدرت نلی در نظام بیننؤلفش

بینلی جهانی بوده و درخواست احراز کرسی دا لم شلورای اننیلت را کلرده اسلت. پیش



23 

 

 

 

 

 فیبطططططططا ت ر

ی هااسطططططت س

امن تطط  پاپطط  و 

پ امدهای ملط  و 

   آنالملل  ب

 

های شود با تحوالت صورت گرفتش در ساختار اننیتی و افزایش قدرت نظانی در سالنی

عنوان عژو شلورای اننیلت را کسلب رح نجدد درخواست خود بشاینده ژاپن قابلیت ط

 نماید.

 

 حوزه فناوری .2-5

اورد. نخسلت، تحوالت اننیتی ژاپن دو خقر عمده در حوزه نسا   فنّاوری بش وجود نی

اوری است. نگرانی اصلی در ایلن نلورد نربلوط بلش انتهلال فنّلاوری بلش خقر انتهال فن

شود کلش بایلد سلش خقرناک است. اگرچش استدالل نیهای کشورهایی تروریسم و گروه

هایی وجود اص  نربوط بش صادرات اسلحش رعایت شود انا همچنان در این زنینش نگرانی

دارد. دونین نسئلش نربوط بش خقر انتهال فنّاوری و نسا   نربلوط بلش تحهیلق و توسلعش 

های ژاپنلی ز شلرکتنتحده است. بسلیاری اویژه ایاالتهای خارجی بشنشترک با دولت

گذاری نشترک بلا های سرنایشها در توسعش نشترک یا پروژهنگران این هستند کش اگر ان

ویژه کلش نتحده نشارکت داشتش باشند حهوس ای پی خود را از دسلت بدهنلد، بلشایاالت

ای نوجب ان با تلأنین نلالی پلروژههایی است کش بشوزارت دفاع انریکا دارایی سیاست

 (.Herman,2016: 41شود )ختراع نتعلق بش ان نیثبت حق ا

رسد کش پیاندهای اننیتی ژاپن در وجلش ی نهایی در بعد داخلی بش نظر نیبندجمعدر 

خصوت در رابقش با فروش تسللیحات، نثبت ان سود اقتصادی بسیار برای این کشور بش

حلراز الی، انکلان افزایش بازدارندگی و تأنین اننیت در برابر تهدیدات چین و کره شلما

زایش یلی تهلاجمی، افلگراینلکرسی دا م شورای اننیت، باشد انا در بعد ننفی افزایش 

ها نیان رهبران و نردم و کاهش نشروعیت نظام سیاسلی حلاکم و از بلین رفلتن شکاف

 توان بیان کرد.را نی وفاس و یکدستی نلی

 

 یالمللنیبپیامدهای . 3

ظانی ژاپن دو تیییر اساسی در سیاسلت اننیتلی ژاپلن بازنگری قانون اساسی و تهویت ن

. در کنلدیندر سلقوح نختللف کملک  ترپررنلگاست کش این کشور را در ایفای نهش 

ی ژاپن رگذاریتأثطور عمده تأکید بر روابط ژاپن با انریکا و همین راستا در این بخش بش
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ننلاطق نظیلر خاورنیانلش، ی در شرس اسیا خواهد بود. پیوند ژاپن با سایر اننقهشبر نظم 

اروپا و افریها و نهش ژاپن در ابعاد غیر سنتی اننیت نظیر دزدی دریایی، تهدیدات سایبر، 

 زیست و... از سایر نوضوعات این بخش خواهد بود.نحیط

 

 آمریکا متحدهاالتیابا  دوجانبهبر روابط  ریتأث .3-1

کا بوده است و این فرض اساسی نهقش اصلی نرجع ژاپن در سیاست اننیتی اتحاد با انری

ترین نسلئلش در رابقلش بلا اسلتمرار روابلط شده است. نهمتیییر نکرده و یا حتی تهویت

نتحده و ژاپن اهداف راهبردی است کش این کشلور در ننقهلش شلرس اسلیا اننیتی ایاالت

تبع اتحاد اننیتی دو کشلور کملک شلایان تلوجهی را بلش پیشلبرد دارد. تهویت ژاپن و بش

اهداف انریکا در ننقهش شمال شرس اسیا و تهویت نوضع ان در ننقهش اسیا و اقیلانوس 

 (. این اهداف شان :Torio,2017کند )ارام نی

ننقهلللش  های نظلللانی درهای نظلللانی و کاسلللتن از هزینلللشبلللاز توزیلللع هزینلللش 

(Withitwinyuchon,2016:243،) بلندنللدت نیروهللای  بللش حللداق  رسللاندن حژللور

ای بلرای های ننقهشای و ا ت فهای ننقهشای غیربونی، فعال کردن پایگاهانریکایی در ننقهش

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

ای نظیلر تهدیلدهای های ننقهلشبلش با چالشنهاپرداختن سهم خود در تأنین اننیت ننقهش، 

های کشلتارجمعی، تروریسلم و ناشی از کره شمالی و چین، دزدی دریایی، تکثیر س ح

بلر تهویت نسبی ژاپن و برقراری نوازنش نسلبی در برا (Hornung,2017ب یای طبیعی )

خلش چین، نهار چین در نرزهای خود و وادار کردن ان بش تخصیص بودجش کل ن بلش ب

نظانی، اعمال تجربش خلود بلا اتحلاد شلوروی سلوس دادن ان بلش نسلابهش تسللیحاتی و 

ای با کشورهای کش با چین اخت فات ارضلی فروپاشی نهایی، تشکی  اتحادِ دفاعی ننقهش

پلن، اپور، ژاو نرزی دارند نانند فیلیپین، ویتنام، تایلند و کشورهای نتحد خود نانند سنگ

 کره جنوبی و استرالیا.

های انریکا و ع یق و ننافع تیییر سیاست اننیتی ژاپن دارای تأثیر نستهیم بر سیاست

کننده ننافع انریکا در ننقهش است و خوبی تأنین( و بشSmith,2018ان در ننقهش است )

هللا از تحللوالت اننیتللی ژاپللن شللده اسللت همللین انللر باعللث اسللتهبال انریکایی

https://www.jacobinmag.com/author/lisa-torio
https://www.jacobinmag.com/author/lisa-torio
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(Corvese,2014در ادانش بش بررسی .) ای از اهلداف تأثیر تحوالت اننیتی ژاپن بلر پلاره

 شود:انریکا در ننقهش اشاره نی

 

 ژاپن–متحده اتحاد امنیتی دوجانبه ایاالت تیتقو .3-1-1

زنان طوالنی واشنگتن خواستار پرداخت سهم بیشتر ژاپلن در نسلا   اننیتلی را بش ندت

شده بلود ژاپلن از ایلن ی ایجادهایی کش توسط قانون اساسیتکرد انا بش دلی  نحدودنی

قانون اساسی نسلئولیت نتهابل   9زد. بدیهی است با اص حات در ناده نسئلش سرباز نی

شده و سهم این کشلور در اتحلاد دوجانبلش افلزایش پیلدا ژاپن در نعاهده اننیتی بازبینی

 (.Saltzman,2014:4خواهد کرد )

حش، تصویب چارچوا جدیلد تصویب قوانین جدید نظیر بازنگری در صادرات اسل 

های نظانی همگی باعث افلزایش ، افزایش هزینش2015همکاری ژاپن و انریکا در سال 

نکانیسلم هملاهنگی »( و تسلریع Liff, 2015: 85ظرفیت همکاری ژاپلن بلا انریکلا )

( شللده و زنینللش Mehta &Kallender-Umezu,2015بللین دو کشللور )« همکللاری

حفظ و ایجاد صلح و پاسخ بلش شلرایط اضلقراری  نشیدر زندو کشور « نشارکت کان »

 (.Glosserman,2016:11کند )اننیتی را فراهم نی

 

 سیاحضور امریکا در شرق آ کاهش .3-1-2

ازاین، نیروهای انریکایی بار اصلی تأنین اننیت ننقهش شلرس اسلیا را بلر عهلده تا پیش

 ی نرزهلایداشتند انا با تحوالت جدید کش اجازه استهرار نیروهای نظانی ژاپن را در فرا

نتحده با این تصمیم نواجش خواهد شد کش چش نیروهای نظلانی را دهد ایاالتنلی را نی

ا ارسلال نقهش اسیای شرقی نگش دارد و چش نیروهای را بش خارج از اسلیباید در ژاپن و ن

 (.Matton,2009:9کند )

 

 ای و تقویت موقعیت امریکا در آسیاهای منطقهبحران تیریمد .3-1-3

نتحده دارای ننافع نلی نهم در اسلیا اسلت ایلن نسلئلش در حلالی اسلت کلش در ایاالت

ای کره شمالی، افزایش قلدرت اقتصلادی و هستشهای اخیر تهدیدات اننیتی )بحران سال

https://www.defensenews.com/author/aaron-mehta
https://www.defensenews.com/author/aaron-mehta
https://www.defensenews.com/author/paul-kallender-umezu
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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 

نیازننلد حمایلت نتحلدان نتحلده را الملللی ایاالتای و بینهای ننقهلشندیریت بحران

تحوالت جدید در ژاپلن انکلان  (.Hornung,2017ای و جهانی خودکرده است )ننقهش

ای را های اننیتی در ننقهش و نشارکت بیشتر ژاپن در انور اننیلت ننقهلشنهابلش با چالش

(. در ادانلش بلش نحلوه تلأثیر ژاپلن بلر نلدیریت Garcia,2014: 57فراهم کرده اسلت )

 شود:ای اشاره نینقهشهای نبحران

 کره شمالی مهار الف(

 کنلد.نتحده از یک ژاپن قوی برای یک افزایش فشار بر کره شلمالی اسلتهبال نیایاالت

شلود و بلش ژاپلن نظانی ژاپن باعث افزایش بازدارندگی در نهاب  کره شمالی نی تیتهو

 Green andدهلد )های بالسللتیک کللره شللمالی را نیتوانلایی خنثللی کللردن نوشلک

Cooper:2017های هوایی ژاپن توانند از پایگاهنتحده نی( ع وه بر این نیروهای ایاالت

های هلوایی در کلره اندازی حم ت علیش کره شمالی استفاده کنندت زیرا ظرفیتبرای راه

 جنوبی برای انجام تمام حم ت هوایی نوردنیاز و سایر عملیات هوایی ناکلافی اسلت.

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

توانند سریعاً پس از تجاوز کره شمالی شروع بش ها نیان نزدیکی کره شمالی قرار دارند.

طور خ صش، باسیاست دفاع جمعی، ژاپن قابلیت کافی بلرای دفلاع از کلره بش .کار کنند

اورد قللدام نناسللب را بللش دسللت نللیطورکلی، اای و بللشجنللوبی و اننیللت ننقهللش

(Bennett,2014.) 

 چین مهار ب(

عنوان یلک نتحده، ظهور یک نیروی قوی و قدرتمند ژاپنی در اقلدام بلشاز دیدگاه ایاالت

(. انریکلا، ژاپلن Karam,2015اقدام نهابلش بلا اقلدانات چینلی در نظلر گرفتلش شلود )

ای های ننقهلشای برای گرفتارسازی چین و روسیش در چالشطلب و فعال را نؤلفشقدرت

بیند و از سوی دیگر با شبش کم شدن حمایت اروپا از همراهی بلا ی نحیقی نیهانزاعو 

 . از دیلد رهبلرانرسلدینانریکا در حوزه نسا   نظانی، ژاپن جایگزین نناسبی بش نظر 

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

https://www.rand.org/about/people/b/bennett_bruce.html
https://www.rand.org/about/people/b/bennett_bruce.html
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نتحده در ننقهش شرس اسیا، دکترین جدید ژاپن گزینلش خلوبی بلرای نهلار چلین ایاالت

توانلد بلش نفلع است. در این راستا تهویت ژاپن و برقراری نوازنش نسبی در برابر چین نی

 (.Fink, 2008:79انریکا هم باشد )

 مهار تهدیدات غیر سنتیج( 

هللای سلنتی اننیلت بلکللش شلان  نسللا   جدیلدتر نظیللر تنها بلش حوزهکملک ژاپلن نللش

. (Sakata,2012شلود )زیست، دزدی دریایی، حم ت سایبری، ناهیگیری نیز نینحیط

بسلیار برجسلتش شلود. نیلروی  تواندیندر رابقش با دزدی دریایی  وتخصبشاین نسئلش 

دریایی ژاپن یکی از برترین نیروهای دریایی جهان است و همواره جزو نیروهای نبارزه 

با دزدی دریایی در نناطق بوده است. بدیهی است تهویلت نظلانی ژاپلن و راهبردهلای 

نناسلبی بلرای  نلشیگز دهلدیناپنلی را اننیتی کش اجازه درگیری نستهیم را بش نیروهای ژ

ننلافع  کننلدهنیتأننسلتهیم  طوربشی شرس اسیا است کش همین نسئلش هااااننیت  نیتأن

 در حوزه اقتصادی و جریان انن تجارت از ننقهش خواهد بود. خصوتبشانریکا 
 

 

                                                                                                    

                                                                  

 

 

 
 ی و جهانیامنطقهبر نظم  ریتأث. 3-2

و های بلزرگ روابلط نیلان قلدرت للی تیییرالمترین تیییرات در عرصش بینیکی از نهم

 نوازنلش قلدرت جهلانی کشلورهایی پیش رانندگان تیییر در. نوازنش قدرت جهانی است

کش از ان  اندکردهی نختلف کسب هاحوزههستند کش پس از جنگ سرد قدرت باالیی در 

 هاقلدرت بش چین، هند و روسیش و اتحادیش اروپا اشاره کرد. از نیلان ایلن توانینجملش 

فتلش ی نسبت بش نظم جهانی در نظلر گرتریجدچین بش دو دلی  نسبت بش سایرین تهدید 

ی قلدرت نللی )نظیلر نیلزان جمعیلت، وسلعت هانؤلفلش ازنظلر: نخست اینکش شودین

هتلری بنسبت بش سایر کشورها در جایگاه  (جیرافیایی، توانمندی نظانی و رشد اقتصادی

 یکلا و دردر جرگلش نتحلدین انر ...هند، اتحادیش اروپا و قرار دارد. دوم اینکش کشورهای

نلی بلر بلوک غرا قرار دارند لذا تهدید جدی نسبت بش نظم لیبرال دنوکراسی کنونی نبت

 .شوندینمهژنونی انریکا در نظر گرفتش 

http://www.tokyofoundation.org/en/authors/sakata-yasuyo
http://www.tokyofoundation.org/en/authors/sakata-yasuyo


28 

 

 

 

 

 فصلنامه

 های پژوهش 

الملطط   بطط  روابطط 

شططماره   نهططمدوره 

شماره پ طاپ   اول 

 م س  و یک

 1398بهار 

 

با افزایش قلدرت  1980ازاین رفت ژ وپلیتیک نعاصر اسیا از دهش طور کش پیشهمان

 کا را بشی شد و این افزایش قدرت نظم یکپارچش نبتنی بر هژنونی انریچین دچار تیییرات

. در ( و ژاپن را بش پاسخ در برابر این ننابع تهدیلد واداشلتDutta,2017چالش کشید )

ا بین نبنا ننقهش شرس اسیا ژاپن تمای  قوی بش حفظ برتری انریکا در ننقهش دارد و بر هم

( بش دنبال حفلظ Tokuchi,2016:6و نظانی() کاربست رویکرد طیف گسترده )اقتصادی

ای نبتنی بر حفظ هژنونی انریکا و حفظ نوازنش قدرت جهانی بش نفع انریکلا نظم ننقهش

تحوالت اننیتی ژاپن بش چند صورت باعلث تهویلت هژنلونی  (.Buckley,2017است )

 شود:المل  نیانریکا در سقح ننقهش و نظام بین

 ننیتلی کارانلد ی دفاع از خود زنینش نشلارکت اها بر نیروهاکاهش نحدودیت

 ، ویتنلامژاپن با کشورهای نتحد نظیر استرالیا، هندو کلره جنلوبی، اسلترالیا، فیلیپلین

(Mazumdaru,2015نی ) استرالیا یلا  –زنایش نشترک انریکا رشود. نشارکت در

خلود  قلنهند و انریکا و طرح روابط چهارگانش و تبدی  ژاپن بش ژاندارم ننقهش در ب

ای اسلت سازوکاری در جهت تعمیق هژنونی انریکا از طریق تهویت نتحدان ننقهش

(Nagy,2017: 227.) 

 سلازد تلا داننلش پشلتیبانی ژاپلن از فسیر قلانون اساسلی، توکیلو را قلادر نیت

توانسلتند ازاین، نیروهای دفاع از خلود تنهلا نینتحده گسترش پیدا دهد. پیشایاالت

در قلمرو ژاپن یا نزدیک ان ارا لش دهلدت انلا قلوانین جدیلد نلوع چنین پشتیبانی را 

دهلد و باعلث انکلان اعلزام نیروهلای ژاپنلی بلش عملیات و حمایت را گسترش نی

شللود هللای چنللدنلیتی در خللارج از قلمللرو خللود و در شللرایط جنگللی نیا ت ف

(Hughes,2006:10)  کنللد انکللان عملل  بیشللتری را بللرای انریکللا ایجللاد نیو

(Gray,2013:3 درنجموع )تلر توانلایی انریکلا بلرای تر و نقمئنیک شریک قوی

 :Ross, 2017دهد )ای و تهدیدات نوظهور را افزایش نیهای ننقهشپاسخ بش بحران

2). 

 های اننیتی نظیلر تهویت قوای نظانی ژاپن انکان پیوستن این کشور بش سازنان

یت در کنسرسیوم سلاخت تسللیحات نندی بش عژوکند اع م ع قشناتو را فراهم نی

سو باعث باز شدن پای ناتو بش شرس اسیا و از سوی دیگر باعلث تهویلت ناتو از یک
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شود. ناگفتش پیداست کش پیوستن سونین اقتصاد بزرگ دنیا با بودجلش عظیملی ناتو نی

 کند.های فروانی را برای کاراندی ناتو فراهم نینظانی فرصت

 نوکراسی در ننقهش و سقح جهان: توکیو نتحد نورد های لیبرال دتروی  ارزش

گللذارد هللای دنوکراتیللک انریکللا را بللش اشللتراک نیاعتمللادی اسللت کللش ارزش

(Klingner,2016.) 

  ژاپن از پذیرش قاب  قبولی در نیان کشورهای جنوا شلرس اسلیا برخلوردار

 عنوانبشاست و لذا قادر بش ایفای نهش رهبری در ننقهش است. هدایت و رهبری ژاپن 

ی نوعبلشنتحد اصلی و استراتژیک انریکا در ننقهش بر کشورهای ننقهش شلرس اسلیا 

 و ننافع انریکا در ننقهش است. هاارزشاستمرار  تژمین

 

 افزایش درگیری و همکاری امنیتی با سایر مناطق .3-3

ی هلاتبع تیییرات نجدد در جیرافیای سیاسی و همکاریافزایش قدرت نظانی ژاپن و بش

ترین ننقهش در حال رشد جهلان یعنلی شلرس اسلیا دارای پیانلدهای اقتصادی در سریع

س نهش این کشور در نناطق حسا گسترش اساسی در سایر نناطق جهان نیز خواهد بود.

از  تواند تأثیرات بش سزایی در این نناطق بگذارد و اشکال جدیدینظیر خاورنیانش و... نی

های بزرگ را بش وجود اورد. در ایلن نبتنی بر بازی قدرت نعماری اننیتی در این نناطق

 .شودیناز تحوالت جدید ژاپن هستند پرداختش  نتأثرنناطهی کش  نیترنهمبخش بش 

 

 قایآفر .3-3-1

اگرچش در نهایسش با روابط افریها و کشورهای استعمارگر غربلی، روابلط ژاپلن و افریهلا 

هایی را دارد. روابلط ژاپلن و افریهلا چیلدگیجدید است انا این رابقش در نلوع خلود پی

گلردد انلا دوره پلس از پایلان جنلگ سلرد و تحلوالت نی دی برنی 16اگرچش بش قرن 

داده در ژاپن باعث افزایش پیوند ژاپن با افریها شد. در هملین زنینلش دوران اقتصادی رخ

ر سیاسلی در دوره تبدی  ژاپن بش شریک تجاری نهلم افریهلا و بلازیگ 1960بعد از دهش 

تلا پلیش از تحلوالت . (Mlombo, 2012: 27است )بش بعد  1980انور سیاسی از دهش 

های اساسی روابط ژاپن و افریها نداشتن نیروی نظانی این کشور و اننیتی یکی از چالش
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 :Lumumba-Kasongo,2010) یاقتصلادنحدود بودن روابلط دو طلرف بلش نسلا   

رغم نشلارکت ها عللین نل  بود. در این سلالحفظ صلح سازنا اتیعمل( و 233-234

حفظ صلح سازنان نل  در افریها نظیر کانبوج، نوزانبیلک و... تملانی  اتیعملژاپن در 

بود های نالی و صلح سازی بعد از جنگ اقدانات نحدود بش پشتیبانی لجستیکی و کمک

حفلظ  اتیلعملش اجازه ارسال نیروهای نظانی ژاپن ب 2015داده در سال های رخبازبینی

(. این انر بش ایلن نعنلا Pajon, 2017:13-12است )صلح سازنان نل  در افریها را داده 

 ی را در این ننقهش ایفا کند.ترپررنگنهش  تواندیناست کش ژاپن 

 

 اروپا هیاتحاد .3-3-2

های لیبرال اتحادیش اروپا و ژاپن بش دلی  اشتراکات فراوان نظیر توسعش صنعتی و حکونت

اروپلا بلش  (. اتحادیلشSuzuki, 2018: 1های همکاری بسیاری را دارنلد )نوکرات زنینشد

المللی فکر است کشورهایی کش از قوانین نوجود بیندنبال تعمیق روابط با کشورهای هم

-Okanoکننلد )با نرکزیت سازنان نل  نتحد و سلازنان تجلارت جهلانی حمایلت نی

Heijmans, 2018: 3های اخیر و با ظهور چین بسلیار خصوت در سال(. این نسئلش بش

اهمیت پیداکرده استت بنابراین برای اروپایی کش بش دنبال گسترش شراکت اننیتلی اسلت 

-Okanoهای نشترک لیبرال دنوکراسی گزینش بسیار نناسلبی اسلت )ژاپن بش دلی  ارزش

Heijmans, 2018: 2) ی، اتحادیش اروپلا ی لیبرال دنوکراسهاارزش. ع وه بر سقح جهانی و

برای گسترش نفوذ خود در شرس اسیا نیز بش شرکای هنجاری در این ننقهش نیاز دارد. این نسئلش 

نهلم و حیلاتی بلرای  نلشیگزبش دلی  تهاب  هنجاری اتحادیش اروپا و چین ژاپن را بش یک  نجدداً

اننیتی شرس اسلیا  ی اتحادیش اروپا تبدی  کرده است. در همین راستا ژاپن برای نحیطهااستیس

ننلافع  تروی  دنوکراسی، حهوس بشر و حاکمیت قانونیک نؤلفش بسیار نهم است انری کش 

 (.Hosoya, 2012: 333کند )اقتصادی و هنجارهای نوردنظر اتحادیش اروپا را تأنین نی

رغم اشتراکات زیاد این دو ققب قدرت انکان چندانی بلرای های گذشتش علیدر طول سال

های زیادی روابط اننیتی اتحادیش اروپا و ژاپن ننحصلراً تا ندتنظانی نداشتند و همکاری 

در دهش  نثالعنوانبشهای اقتصادی بود. بش اننیت غیرنظانی بود کش این حوزه شان  کمک

توجهی بش بازسازی و صلح سازی در بالکان غربی نمود و از نی دی ژاپن کمک قاب  90
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اسلت نیلیون دالر جهلت بازسلازی بالکلان غربلی نملوده  2 ان زنان تاکنون نزدیک بش

(Berkofsky,2010: 7)صلورت رسد این نانع بش. با تحوالت چند سال اخیر ژاپن بش نظر نی

تدریجی از نیان برداشتش شود و ژاپن بتواند در کنار تعهدات اقتصلادی و لجسلتیکی، نسلئولیت 

ی کرد کش اص حات قلانون اساسلی نیبشیپ توانیننظانی را نیز بر عهده بگیرد. در همین راستا 

المللی در دو بعد سنتی ای و بینهای نشترک ننقهشکش دو طرف بش ندیریت چالش دهدیناجازه 

، تهدیدات ناشی از کره شمالی( و غیر سلنتی )دزدی دریلایی، حمل ت سلایبری، شیروس )چین،

و تروریسم( بپردازند. نرور روابط ژاپن  گراییافراط عملیات حفظ صلح سازنان نل ، پناهندگان،

لیو قانون نمنوعیت خصوت پس از تفسیر قانون اساسی و بش ی اخیرهاسالو اتحادیش اروپا در 

 صادرات اسلحش توسط دولت ژاپن حکایت از افزایش روابط نظانی نیان دو طرف دارد.

ژاپلن و  2012ل سلا در پس از نیان برداشتن نمنوعیت صدور تسللیحات، نثال عنوانبش

عل وه بلر  (.Shetler-Jones, 2012: 1نانش همکاری نظانی انژا کرد )انگلیس نوافهت

یافتش شدت افزایشبشدیدارهای نهانات اروپایی و نذاکرات در حوزه اننیت و نظانی این 

از  2013بازدید دبیر ک  نلاتو راسموسلن در اوریل  سلال توان بش نیطور نثال بش است.

در  جمهلور فرانسلشر یس انداولفرانسوا  دیدار، ور اع نیش نشترک همکاریژاپن و صد

اشلاره کلرد  های نظلانی نیلان دو کشلورو انژا سند نشترک همکاری 2013ناه ژو ن 

(Tsuruoka, 2013: 60-61 .)های نظانی، در طلی عملیلات سلپر نانشع وه بر نوافهت

هللا و درصللد از نظارت 60ود هواپیماهللای گشللتی ژاپللن حللد 2015اقیلانوس در سللال 

فارس و خلی  عدن را بر عهده داشتند و بش کشورهای عژلو نلاتو در هشدارها در خلی 

 (.Fukushima, 2018: 4کردند )سازی عملیات دزدی دریایی کمک هماهنگ

 

 ی مرکزیایآس .3-3-3

 ، بین کشورهای اسیای نرکزی و ژاپن1991با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 

های پیش از هزار سوم روابط ژاپن و اسیای نرکزی روابط دیپلماتیک برقرار شد. در سال

های نختللف ها در جنبلشچرخید و ژاپن در این سلالحول نسا   نالی و دیپلماتیک نی

های چند نیلیارد دالری انجلام داده بلود. گذاریخصوت حم  نه  سرنایشاین ننقهش بش

یا جاده ابریشم برای سیاست ژاپن « یورو»، نفهوم دیپلماسی 1997در سال  نثال عنوانبش

وگوهلای بلود: گفت شیلال چنلدکلش دارای سلاختار  نسبت بش اسیای نرکزی نقرح شلد
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ای، دنلوکراتیزه های هسلتشی در عدم گسترش س حهمکار سیاسی، همکاری اقتصادی،

حلال کشلورها در اینهای اخیر شاهد افزایش روابط ژاپن بادر سال .کردن و حفظ ثبات

. تصویر نثبت کشورهای اسیایی از ژاپن بش دلی  حسن سابهش ایلن سقح راهبردی هستیم

های گذشتش سبب شده است کش روابلط اننیتلی ایلن کشلور بلا ننقهلش بلا کشور در سال

 (.Rakhimov, 2014: 77-78باشد )استهبال بیشتری روبرو 

 

 انهیخاورم .3-3-4

نلرژی و اننیلت )تروریسلم، اکننده ژاپن در خاورنیانش شلان  ترین نتییرهای تعریفنهم

شلود. انتظلار خورده(، رقابت با چین و ننافع انریکا در این ننقهش نیهای شکستدولت

رود کش پس از اص حات اننیتی در ساختار سیاسلی و نظلانی ژاپلن شلاهد افلزایش نی

(. Mason,2016یم )ر خاورنیانلش باشلدهای سیاسلی و اننیتلی حژور ژاپلن درصلحنش

ای ها با چین، افزایش خریدهتبع گسترش رقابتگسترش حژور ژاپن در خاورنیانش و بش

تسلیحاتی کشورهای ننقهش از ژاپلن و رقابلت چلین بلا ایلن کشلور در حلوزه فلروش 

ترین پیاندهای قاب  های نظانی و... ازجملش نهمنانشتسلیحات، انعهاد قراردادها و نوافهت

 ناشی از حژور ژاپن در خاورنیانش است.بینی پیش

 

 یالمللنیبی و امنطقهافزایش کنشگری ژاپن در روندهای  .3-4

داده است هلر کشلوری کلش ایلن با توجش بش پیچیدگی نسا لی کش در عرصش جهانی روی

شلود. در ایلن تعبیلر ژاپلن ها را برطرف کند نورد استهبال جانعش جهانی واقع نیچالش

تواند خلدنات نهملی را بلش عرصلش کننده نیکننده اننیت و نش نصرفأنینعنوان یک تبش

داده در راهبلرد اننیتلی بر اساس تحوالت روی (.Hosoya,2015:297جهانی ارا ش کند )

شود و ژاپن سونین اقتصاد بزرگ دنیا قادر بش اعزام نیروهای نظانی بش خارج از کشور نی

تر در اننیت جهانی کش نتناسب با ننلابع، هش جانعهمین انر ژاپن را قادر بش ایفای یک ن

تلوان (ت بنلابراین نیKlingner,2016: 1نماید )المللی نیهای بینننافع نلی و نسئولیت

ای گفت کش تفسیر جدید نوجب تهویلت ادراکلاتی در افکلار عملونی جهلانی و ننقهلش

توانلد ی و اننیتلی نیی اقتصلادهانلشیدر زنهلای زیلاد شود کش ژاپن بش لحا  توانایینی
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ادانلش بلش  در ای باشلد.کنشگر نناسبی برای نشارکت در نسا   اننیتی جهلانی و ننقهلش

 شود:ها اشاره نیترین این حوزهنهم

 

 حفظ صلح سازمان ملل اتیعمل .3-4-1

دار بیشتری را بش عملیات حفظ های نعنیدهد کش کمکتحوالت اننیتی بش ژاپن اجازه نی

ازاین در (. این کشور کش تا پیشKlingner,2016در سراسر جهان کند ) صلح چندنلیتی

توانلد در بعلد پلس نیصورت غیرنظانی نشلارکت داشلت ازاینعملیات حفظ صلح بش

دیلد جعنوان بخشی ازانچش تحت عنوان قلوانین بشنظانی نیز فعال شود. در همین راستا 

ن بش جنلگ داخللی در سلودا 2016تصویب شد، نیروهای دفاع ژاپن در ناه نوانبر سال 

عنوان بخشی از عملیات حفظ صلح سازنان نل  نتحلد فرسلتاده شلدند. ایلن جنوبی بش

عملیات نخستین باری بود کش نیروهای دفاع از خود نجلاز بلش شلرکت در جنلگ شلده 

 (.Mason,2016بودند )

 

 با دزدی دریایی مبارزه .3-4-2

خسلتی شاید بتوان گفت دزدی دریایی حلوزه ن در حوزه نهابلش با تهدیدات نوین اننیتی

های نظانی ژاپلن بود کش کاربست ابزارهای نظانی را بش خود دیده است. افزایش توانایی

های ضد دزدی دریایی ایفا کند سازد تا نهش اصلی را در نأنوریتاین کشور را قادر نی

هی هاسلت در ننلاطو همکاری بیشتری با سایر کشورها ایفا کند. این عملیات کلش ندت

باقلدرت  توانلدیننظیر خلی  عدن در حال پیگیری است. با تحلوالت صلورت گرفتلش 

خصوت در ننلاطهی نظیلر خاورنیانلش، افریهلا و این نسئلش بش کند.بیشتری ادانش پیدا نی

 شود.شرس اسیا بش دلی  وابستگی نسا   اننیتی و انرژی بسیار برجستش نی

، ژاپللن نیروهللای دفللاع از خللود بللرای 2008ال ازاین رفللت تللا سللچنانچللش پللیش

شلدند. تلا های انسان دوستانش و بازسازی در ننلاطهی نظیلر علراس ارسلال نینأنوریت

ازاین تاریخ استهرار هرگونش نیروی نظانی در خلارج از نرزهلا بلا نخالفلت شلدید پیش

لش با دزدی شاهد تیییر در رویکرد نهاب 2009انا از سال ( Vosse,2016:1)شد روبرو نی

های عنوان یک تهدید علیش اننیت نلی پاسخدریایی هستیم. پس از درک دزدی دریایی بش
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( و نا شاهد تصویب قانونی هستیم کلش اجلازه Hribernik,2017: 1الزم اندیشیده شد )

دهد. بر اساس ایلن قلانون )سلال حژور نیروهای دفاع از خود در فراتر از نرزها را نی

های تمام نل  در برابلر دزدی دریلایی نحافظلت کنلد وانست از کشتیت( ژاپن نی2009

 Japan Ministry ofعل وه بلر ایلن انکلان اسلتفاده از سل ح نیلز وجلود داشلت )

Defense,2013:244 از این سال بش بعد برای نخستین بار شاهد اعزام نیروهای دفلاع .)

نیروهللای غیللر از  از خللود بللش نأنوریللت چندجانبللش ضللد دزدی دریللایی و تعانلل  بللا

های تجاری در خلی  کشور دیگر( برای نحافظت از کشتی 40نتحده )همکاری با ایاالت

 .(Vosse,2016:2عدن و ساح  سونالی هستیم )

 

 ی نظامی با ناتوهمکار .3-4-3

گونش کش بدان اشلاره شلد تصلمیم اخیلر ژاپلن اننیتی همان -انداز نسا   نظانیاز چشم

اننیتی بلا کشلورهای  -های گسترده نظانیای  این کشور بش همکاریتواند ناظر بر تمنی

اننیتلی ژاپلن و واشلنگتن  -ای برای اتحاد نظانیعنوان پشتوانشغربی عژو ناتو بوده و بش

تلهی گردد نهانات ژاپنی فراتر از اسیا دستور کار بلندپروازانش ای را برای برقراری روابط 

سو انکان همکاری این کشور با اروپا در ن با ناتو از یکنظانی با ناتو دارند. همکاری ژاپ

های ضد نوشکی را فراهم اورده و از سوی دیگر نسلیر نلاتو بلرای طرح توسعش سانانش

حژور در ننقهش اسیا اقیانوسیش را هموار کرده اسلت. افلزایش همکلاری نلاتو بلا ژاپلن 

گلذارد. در بلش نملایش نی ای رانزایای نتهاب  یک شراکت اننیتی را برای ثبلات ننقهلش

یی نانند ندیریت هانشیدر زنها تواند در توسعش تواناییبلندندت، همکاری ژاپن و ناتو نی

هلای های بازسازی، اننیت سایبری و دیگر تهدیدهای فرانلیتلی و کمکننازعات، کمک

ای بشردوستانش و. سودنند باشد. در این زنینش، ناتو در نهش یک نربی بزرگ و شریک بر

تواند زنینش رشد نظانی ژاپن را فراهم کند. ع وه بر این، همکاری ناتو ژاپن است کش نی

ای در اینلده ای برای ساخت یک نعماری اننیتی ننقهشتواند نرحلشبا شرکای اسیایی نی

ایجاد کند این نسئلش بش این صورت است کش پیشروی همکاری اننیتی ننقهش بلا نلاتو تلا 

نفس بین بازیکنان شرس اسیا کمک خواهد کرد، زیرا ناتو در اد اعتمادبشحد زیادی بش ایج

بنابراین تحلوالت ت سال گذشتش نوفق بوده است 65پیشرفت نحیط اننیتی اروپا در طول 
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ای و جهانی و گسلترش روابلط ژاپلن و نلاتو اننیتی و نهش بیشتر ژاپن در اننیت ننقهش

 .(Watanabe, 2015یا خواهد بود )ساز تحوالت اساسی در ننقهش شرس اسزنینش

های ژاپلن و تعریلف داننلش ننلافع ی نهایی، تیییر تدریجی در اسلتراتژیبندجمعدر 

تواند باعث همکاری این کشور با اروپا تر از دفاع از نرزهای نلی نیدفاعی ژاپن گسترده

دیلد، جی ضد نوشکی، برقراری روابط اننیتی ژاپن با نتحدین هاستمیسدر طرح توسعش 

ملک نلؤثر و نناسلب بلش کاقیانوسلیش،  -باز شدن نسیر ناتو برای حژور در ننقهش اسیا

های ژاپن در ارتها صللح جهلانی، افلزایش گیری از ظرفیتبهره تهویت هژنونی انریکا،

 نفوذ و نهش ژاپن در سایر نناطق نظیر خاورنیانش، افریها و اسیای نرکزی شود.

 

 گیرینتیجه

داده در سلاختار اننیتلی ژاپلن در سلقح ررسی پیانلدهای تحلوالت رخدر این نهالش بش ب

بندی نهایی در رابقش با بعد نثبت و ننفی تحوالت اننیتی ی پرداختش شد. در جمعالمللنیب

ژاپن باید گفت کش این نسئلش بستگی بش نگاه و نخاطب نتأثر از تحلوالت اننیتلی ژاپلن 

تی نظانی ژاپن باعلث افلزایش بازدارنلدگی است. در بعد نلی اگرچش تهویت نواضع اننی

ایلن نسلئلش در تعلارض  کشییازانجاانا  شودینی کشور و ارتها سقح اننیت نلی اهستش

است واکنش ننفی افکار عمونی ژاپن را در پی داشتش است.  هایژاپنیی جوصلح شیباروح

ردم این کشور ی بش شاکلش اننیتی ژاپن سبب شده است کش نگرینظاننگرانی از بازگشت 

پیاندهای نثبت این تیییرات نظیلر تهویلت جایگلاه ژاپلن در حلوزه تسللیحات، ننلافع 

ی بلش نظلر الملللنیباقتصادی حاص  از فروش تسلیحات، ... را نادیده بگیرنلد. در بعلد 

داشت این گزاره کش ژاپن نتحد اصلی انریکا در ننقهش و در نرکلز  در نظرکش با  رسدین

تهویت  تبعبشننافع انریکا در سقح ننقهش و  نیتأنانریکا قرار دارد،  سیستم هاا اسپوک

تلرین بخلش نتلأثر از المللی نهمهژنونی انریکا چش در سقح ننقهش و چش در سقح بین

ی نخالف نظم نوجود هادولتخوشایند  نسلماًپیاندهای اننیتی ژاپن باشد کش این نسئلش 

 تبعبشی در شرس اسیا را اننقهشنظم  اندازچشمییر تی توانیننخواهد بود. در همین راستا 

ی کرد کش در طی ان کنشگرانی نظیر چین و کره شلمالی بلش نیبشیپتیییرات اننیتی ژاپن 

 دلی  تهویت کفش انریکا و نتحدینش واکنش ننفی نشان خواهند داد.
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ا سلقح رسد در نهایسش بلنهایسش نهایی پیاندهای تحوالت اننیتی ژاپن بش نظر نی در

یز بود این نسئلش ن کشور خواهداز تحوالت نثبت این  المللی بیشتر نتأثرنلی، جانعش بین

 ریگشهملی نشترک جهانی و نسا   هاینگرانی است کش ژاپن بش نؤثری هاکمکبش دلی  

تیلارات بنابراین گسترش اخت کندینسایبری و ...  حم ت نظیر تروریسم، دزدی دریایی،

الملل  المللی فرصت نناسبی بلرای جانعلش بینی اننیتی و نظانی بینهااتیعملژاپن در 

های اننیتی استفاده های نظانی سونین اقتصاد جهان برای بحراناست تا بتوانند از ظرفیت

 کنند.

های اننیتی ژاپلن، پیانلدهای نتلأثر از بدیهی است کش با روند در حال تیییر سیاست

هلای نتفلاوت نتلأثر از اهد گردید و نا شلاهد حوزهسیاست خارجی ژاپن نیز تیییر خو

یتی ژاپلن پایان باید گفت کش پیاندهای تحوالت انن درتحوالت اننیتی ژاپن خواهیم بود. 

بلا  نقمئناًهای نزدیک بسیار برجستش و عمیق نباشد انا ای از نوارد در سالشاید در پاره

 تر خواهند شد.گسترش اص حات این پیاندها نیز عیان

 

 منابع
Ben-Ari, Eyal, (2015). “Changing Japanese Defense Policies”, the 

Begin Sadat Center for Strategic Studies, Bar-Ilan University, 

Mideast Security and Policy Studies, No. 112. 

Bendini, Roberto, (2015). Japan Foreign and Security Policy at a 

Crossroads, European Union, Policy Department, Retrieved from: 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/549065/

EXPO_IDA (2015)549065_EN.pdf 

Bennett, Bruce W. (2014). Why Japan's Military Shift Is Necessary for 

South Korea, RAND Corporation, Retrieved from 

https://www.rand.org/blog/2014/07/why-japans-military-shift-is-

necessary-for-south-korea.html 

Bergenwall, Samuel, Korkmaz, Kaan, Rydqvist, John, (2016). Japan’s 

Defense and Security Policy - a Primer, FOI report, -R-4249—SE. 

Berkofsky, Axel, (2010). The EU’s Relations with China, Japan and 

North Korea. Implications for the EU’s Role and Engagement in 

Asian Security, ISPI - Working Paper, N. 36 – February. 

Buckley, Jason, (2017). Japan’s new security agenda, East Asia forum, 

Retrieved from,http://www.eastasiaforum.org/2017/08/19/japans-

new-security-agenda/ 

https://www.rand.org/blog/2014/07/why-japans-military-shift-is-necessary-for-south-korea.html
https://www.rand.org/blog/2014/07/why-japans-military-shift-is-necessary-for-south-korea.html
http://www.eastasiaforum.org/2017/08/19/japans-new-security-agenda/
http://www.eastasiaforum.org/2017/08/19/japans-new-security-agenda/


37 

 

 

 

 

 فیبطططططططا ت ر

ی هااسطططططت س

امن تطط  پاپطط  و 

پ امدهای ملط  و 

   آنالملل  ب

 

Chelala, Cesar, (2015). Abe is wrong to rush toward militarization, 

Japan Times, Retrieved from 

https://www.japantimes.co.jp/opinion/2015/08/15/commentary/japa

n-commentary/abe-wrong-rush-toward-militarization/#.WuCT35e-

k2w 

Coram, Shanisha, (2016). “ The Question of Remilitarization: Is Japan's 

Pacifist Nature in Danger of Reform”, Bachelor of Arts thesis, 

Politics and International Relations department. 

Corvese, Lauren, (2014). Reviving a Power in East Asia: Japanese 

Remilitarization, The Northeastern University Political Review, 

December 2, retrieved from 

http://www.nupoliticalreview.com/2014/12/02/reviving-a-power-in-

east-asia-japanese-remilitarization/ 

Dutta, Anushree, (2017). Japan’s Remilitarization: Implications in East 

Asia, The Centre for Land Warfare Studies (CLAWS), Retrieved 

from http://www.claws.in/about-us.php 

Fatton, Lionel Pierre, (2014). Japan’s New Defense Posture What are 

the implications of Japan’s constitutional reinterpretation on 

regional security dynamics? The Diplomat, July 10, retrieved 

fromhttps://thediplomat.com/2014/07/japans-new-defense-posture/ 

Fink, Kelly Therese, (2008). "Japan's Evolving Military: East Asia, the 

United States, and the International System". Seton Hall University 

Dissertations and Theses (ETDs). 902. Retrieved from 

https://scholarship.shu.edu/dissertations/902 

Florescu E, Glenn JC, (2015). “ Environmental Security Rising on the 

International Agenda”, Development, Environment and Foresight, 

Vol. 1, No. 1, 6—23. 

Fukushima, Akiko, (2018). Global Security Challenges and Japan’s 

National Security Thinking: Room to cooperate with the EU? IAI 

Commentaries 18 | 10 – February. 

Gannon, James. Sahashi, Ryo, (2015). Japan's Way Forward: The 

Prospects for Political Leadership and the International Implications, 

in Looking for Leadership: The Dilemma of Political Leadership in 

Japan, Japan Center for International Exchange. 

Garcia, Zenel, (2014). “China's Military Modernization, Japan's 

Normalization and its Effects on the South China Sea Territorial 

Disputes”, master thesis, Florida International University. 

Glosserman, Brad, (2016). Peak Japan and its implications for regional 

security, The Australian Strategic Policy Institute (ASPI). 

Retrieved from 

https://www.japantimes.co.jp/opinion/2015/08/15/commentary/japan-commentary/abe-wrong-rush-toward-militarization/#.WuCT35e-k2w
https://www.japantimes.co.jp/opinion/2015/08/15/commentary/japan-commentary/abe-wrong-rush-toward-militarization/#.WuCT35e-k2w
https://www.japantimes.co.jp/opinion/2015/08/15/commentary/japan-commentary/abe-wrong-rush-toward-militarization/#.WuCT35e-k2w
http://www.nupoliticalreview.com/2014/12/02/reviving-a-power-in-east-asia-japanese-remilitarization/
http://www.nupoliticalreview.com/2014/12/02/reviving-a-power-in-east-asia-japanese-remilitarization/
http://www.claws.in/about-us.php
https://scholarship.shu.edu/dissertations/902
http://www.jcie.org/researchpdfs/PolLeadership/8_gannon.pdf
http://www.jcie.org/researchpdfs/PolLeadership/8_gannon.pdf


38 

 

 

 

 

 فصلنامه

 های پژوهش 

الملطط   بطط  روابطط 

شططماره   نهططمدوره 

شماره پ طاپ   اول 

 م س  و یک

 1398بهار 

 

https://www.files.ethz.ch/isn/196438/Peak%20Japan%20and%20its

%20implications%20for%20regional%20securit.pdf 

Gray, Gavan P. (2013). Japan's Defense Build-up and its Meaning for 

Asia, European Institute for Asian Studies, Briefing Paper 

2013/3. 

Green, Michael, Cooper, Zack, (2017). Shinzo Abe won big on Sunday. 

This is what it means for Japan's national security policy, The 

Washington Post, October 25, Retrieved from 

https://www.washingtonpost.com/news/monkey-

cage/wp/2017/10/25/shinzo-abes-supermajority-leaves-3-big-

questions-about-japans-security-policy/?utm_term=.6cf8823bfe98 

Herman, Arthur, (2016). The Awakening Giant: Risks and 

Opportunities for Japan’s New Defense Export Policy, Hudson 

Institute, Retrieved from https://www.hudson.org/research/13145-

the-awakening-giant-risks-and-opportunities-for-japan-s-new-

defense-export-policy 

Hornung, Jeffrey W. (2018). Revising Japan’s Peace Constitution: 

Much Ado about Nothing, War on the Rocks, Retrieved from 

https://warontherocks.com/2018/03/revising-japans-peace-

constitution-much-ado-about-nothing/ 

Hornung, Jeffrey W. & Mochizuki, Mike M. (2016). “Japan: Still an 

Exceptional U.S. Ally”, the Washington Quarterly, 39:1, 95-116. 

Hornung, Jeffrey W , )2017(. Japan's Election Matters for U.S. 

Interests, The RAND Corporation, Retrieved from   

https://www.rand.org/blog/2017/10/japans-election-matters-for-us-

interests.html 

Hosoya, Yuichi (2012). “The evolution of the EU-Japan relationship: 

towards a ‘normative partnership’”,? Japan Forum, 24:3, 317-337. 

Hosoya, Yuichi, (2015). “Japan’s New Security Legislation: What Does 

This Mean to East Asian Security? ” American Foreign Policy 

Interests, 37:296–302. 

Hughes, Christopher W. (2006). “Why Japan could revise its 

constitution and what it would mean for Japanese security 

policy”. Orbis, Vol.50 (No.4). pp. 725-744 

Japan Ministry of Defense, (2013). Initiatives to Further Stabilize the 

International Security Environment, Retrieved from 

https://www.mod.go.jp/e/publ/w_paper/2013.html 

Karam, Joseph , (2015).  Rising Sun: The Case for Japan’s Military 

Normalization, Foreign Policy Blogs, Retrieved from 

https://foreignpolicyblogs.com/2015/05/15/rising-sun-the-case-for-

japans-military-normalization/ 

https://www.files.ethz.ch/isn/196438/Peak%20Japan%20and%20its%20implications%20for%20regional%20securit.pdf
https://www.files.ethz.ch/isn/196438/Peak%20Japan%20and%20its%20implications%20for%20regional%20securit.pdf
https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2017/10/25/shinzo-abes-supermajority-leaves-3-big-questions-about-japans-security-policy/?utm_term=.6cf8823bfe98
https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2017/10/25/shinzo-abes-supermajority-leaves-3-big-questions-about-japans-security-policy/?utm_term=.6cf8823bfe98
https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2017/10/25/shinzo-abes-supermajority-leaves-3-big-questions-about-japans-security-policy/?utm_term=.6cf8823bfe98
https://www.hudson.org/research/13145-the-awakening-giant-risks-and-opportunities-for-japan-s-new-defense-export-policy
https://www.hudson.org/research/13145-the-awakening-giant-risks-and-opportunities-for-japan-s-new-defense-export-policy
https://www.hudson.org/research/13145-the-awakening-giant-risks-and-opportunities-for-japan-s-new-defense-export-policy
https://warontherocks.com/2018/03/revising-japans-peace-constitution-much-ado-about-nothing/
https://warontherocks.com/2018/03/revising-japans-peace-constitution-much-ado-about-nothing/
https://www.rand.org/about/people/h/hornung_jeffrey_w.html
https://www.rand.org/blog/2017/10/japans-election-matters-for-us-interests.html
https://www.rand.org/blog/2017/10/japans-election-matters-for-us-interests.html
https://www.mod.go.jp/e/publ/w_paper/2013.html
https://foreignpolicyblogs.com/author/jkaram/
https://foreignpolicyblogs.com/2015/05/15/rising-sun-the-case-for-japans-military-normalization/
https://foreignpolicyblogs.com/2015/05/15/rising-sun-the-case-for-japans-military-normalization/


39 

 

 

 

 

 فیبطططططططا ت ر

ی هااسطططططت س

امن تطط  پاپطط  و 

پ امدهای ملط  و 

   آنالملل  ب

 

Kim, Thomas N. (2017). “Recent Japanese Legislation 

Unconstitutional: Reasons and Consequences”, Cornell International 

Law Journal: Vol. 50: No. 1, Article 6. 

-Kimijima, Akihiko (2006). ‘Revisiting the Pacifism of the Japanese 

Constitution’, 18 Ritsumeikan Journal of International Studies 

617. 

-Klingner, Bruce, (2016). Japanese Defense Reform Supports Allied 

Security Objectives, The Heritage Foundation, No. 3090. 

Liff, Adam P. (2015). “Japan's Defense Policy: Abe the Evolutionary”, 

the Washington Quarterly, 38:2, 79-99. 

Liff, Adam P. (2017). “Policy by Other Means: Collective Self-

Defense and the Politics of Japan's Postwar Constitutional 

Reinterpretations ”, Asia Policy, Number 24, pp. 139-172. 

Lumumba-Kasongo, Tukumbi. (2010).  Japan-Africa relations.  New 

York:  Palgrave Macmillan. 

Mason, Ra, (2016). Japan’s change in military outlook marks the end 

of a ‘Peace State’, The Conversation, December 22, retrieved from: 

https://theconversation.com/japans-change-in-military-outlook-

marks-the-end-of-a-peace-state-68864 

Matton, Richard, (2009). Strategic Implication of Japan Amending its 

Constitution Strategy Research Project, U.S. Army War College. 

Mazumdaru, Srinivas, (2015). “What Japan's defense policy revision 

means ”, Deutsche Welle, 16.07,2015, retrieved from: 

http://www.dw.com/en/what-japans-defense-policy-revision-

means/a-18589489 

Mehta, Aaron and Kallender-Umezu, Paul, (2015). US, Japan Strike 

New Military Agreement, Defense news, April 27, retrieved from 

https://www.defensenews.com/breaking-news/2015/04/27/us-japan-

strike-new-military-agreement/ 

Mie, Ayako , (2016). Security laws usher in new era for pacifist Japan 

'War legislation' raises regional, public fears amid lack of Diet 

opposition, Japan times, Retrieved from 

https://www.japantimes.co.jp/news/2016/03/29/national/politics-

diplomacy/japans-contentious-new-security-laws-take-effect-

paving-way-collective-self-defense/#.WsS535e-k2x 

Mito, Takamichi, (2008). “Japan's Constitutional Revision Debate 

under Prime Minister Abe Shinzō and its Implications for Japan's 

Foreign Relations”, Japanese Studies, 28:1, 59-71.  

Mlombo, Abraham, (2012). “Contemporary and past dynamics in 

Japan’s relationship with sub-Saharan Africa: the role of aid”, 

https://theconversation.com/profiles/ra-mason-320024
https://theconversation.com/japans-change-in-military-outlook-marks-the-end-of-a-peace-state-68864
https://theconversation.com/japans-change-in-military-outlook-marks-the-end-of-a-peace-state-68864
http://www.dw.com/en/what-japans-defense-policy-revision-means/a-18589489
http://www.dw.com/en/what-japans-defense-policy-revision-means/a-18589489
https://www.defensenews.com/author/aaron-mehta
https://www.defensenews.com/breaking-news/2015/04/27/us-japan-strike-new-military-agreement/
https://www.defensenews.com/breaking-news/2015/04/27/us-japan-strike-new-military-agreement/
https://www.japantimes.co.jp/author/int-ayako_mie/
https://www.japantimes.co.jp/news/2016/03/29/national/politics-diplomacy/japans-contentious-new-security-laws-take-effect-paving-way-collective-self-defense/#.WsS535e-k2x
https://www.japantimes.co.jp/news/2016/03/29/national/politics-diplomacy/japans-contentious-new-security-laws-take-effect-paving-way-collective-self-defense/#.WsS535e-k2x
https://www.japantimes.co.jp/news/2016/03/29/national/politics-diplomacy/japans-contentious-new-security-laws-take-effect-paving-way-collective-self-defense/#.WsS535e-k2x


40 

 

 

 

 

 فصلنامه

 های پژوهش 

الملطط   بطط  روابطط 

شططماره   نهططمدوره 

شماره پ طاپ   اول 

 م س  و یک

 1398بهار 

 

Master Thesis in Arts (International Studies),Faculty of Arts and 

Social Sciences,Stellenbosch University. 

Mori, Satoru, (2015). The New Security Legislation and Japanese 

Public Reaction, The Tokyo Foundation for Policy Research, 

December 02, Retrieved 

from:http://www.tokyofoundation.org/en/articles/2015/security-

legislation-and-public-reaction 

Moritsugu, Ken, (2017). Japan election results: Shinzo Abe scores 

major victory for ruling coalition and pledges to reform pacifist 

constitution, Independent, 23 October, Retrieved from 

https://www.independent.co.uk/news/world/asia/japan-election-

results-shinzo-abe-north-korea-pacifist-constitution-reform-liberal-

democratic-party-a8014861.html 

Nagy, Stephen R. (2017). “Japan’s Proactive Pacifism: Investing in 

Multilateralization and 

Omnidirectional Hedging ”, Strategic Analysis, Vol. 41, No. 3, 

223–235. 

Okano-Heijmans, M. (2018). Reimagining Europe’s partnerships with 

India and Japan: a new trilateral? Netherlands Institute of 

International Relations 'Clingendael'. 

Pajon, celine, (2017). Japan's security policy in Africa: The Dawn of 

strategic Approach? French Institute of International Relations 

(IFRI), Asie.Visions, No. 93. 

Pollack, Jonathan D. , (2016). Changes and prospects for the structure 

of regional stability in East Asia: A U.S. perspective, Brookings 

institute, January 25, retrieved from https://www.brookings.edu/on-

the-record/changes-and-prospects-for-the-structure-of-regional-

stability-in-east-asia-a-u-s-perspective/ 

Pryor, crystal. (2016). Japan's security policy under Abe: much ado 

about almost nothing? Pacific Forum CSIS, Number 33. 

Pyle, Kenneth, (2018). “Japan’s Return to Great Power Politics: Abe’s 

Restoration ”, Asia policy, volume 13, number 2, pp. 69–90. 

Rakhimov, M. (2014). “Central Asia and Japan: Bilateral and 

Multilateral Relations ”. Journal of Eurasian Studies, 5(1), 77–87. 

Sakata, Yasuyo, (2012). “Evolving Security Architecture and Agenda 

for Japan-China Cooperation ”, Tokyo foundation, August 07, 

Retrieved from http://www.tokyofoundation.org/en/topics/japan-

china-next-generation-dialogue/evolving-security-architecture 

Saltzman, Ilai Z. (2014). Japan’s Pivot to Normalcy: Interpreting 

Tokyo’s Security Policy Revolution, Government Department, 

http://www.tokyofoundation.org/en/authors/mori-satoru
https://www.tkfd.or.jp/en/about/
http://www.tokyofoundation.org/en/articles/2015/security-legislation-and-public-reaction
http://www.tokyofoundation.org/en/articles/2015/security-legislation-and-public-reaction
https://www.europeansources.info/eso_tax_publishers/french-institute-of-international-relations-ifri/
https://www.europeansources.info/eso_tax_publishers/french-institute-of-international-relations-ifri/
https://www.brookings.edu/experts/jonathan-d-pollack/
https://www.brookings.edu/on-the-record/changes-and-prospects-for-the-structure-of-regional-stability-in-east-asia-a-u-s-perspective/
https://www.brookings.edu/on-the-record/changes-and-prospects-for-the-structure-of-regional-stability-in-east-asia-a-u-s-perspective/
https://www.brookings.edu/on-the-record/changes-and-prospects-for-the-structure-of-regional-stability-in-east-asia-a-u-s-perspective/
http://www.tokyofoundation.org/en/authors/sakata-yasuyo
http://www.tokyofoundation.org/en/topics/japan-china-next-generation-dialogue/evolving-security-architecture
http://www.tokyofoundation.org/en/topics/japan-china-next-generation-dialogue/evolving-security-architecture


41 

 

 

 

 

 فیبطططططططا ت ر

ی هااسطططططت س

امن تطط  پاپطط  و 

پ امدهای ملط  و 

   آنالملل  ب

 

Claremont McKenna College, the FLACSO-ISA Joint International 

Conference, Buenos Aires, and July 23-25 

Satake, Tomohiko, (2016). “The New Guidelines for Japan-U.S. 

Defense Cooperation and an Expanding Japanese Security Role”, 

Asian Politics & Policy, Volume 8, Number 1—PP 27–38. 

Shetler-Jones, Philip, (2012). UK-Japan Defense Cooperation: Britain 

Pivots and Japan Branches Out, Asia Pacific Bulletin, No. 164. 

Smith, Sheila A. (2018). Nationalism, Japan, and a Changing Asia, 

Council on Foreign Relations, January 3, ,  Retrieved from 

https://www.cfr.org/blog/nationalism-japan-and-changing-asia 

Sugai ,Hiroyuki , (2016). Japan’s future defense equipment policy, 

Brookings, October, Retrieved from 

https://www.brookings.edu/research/japans-future-defense-

equipment-policy/ 

Teslik, Hudson , (2006).  Japan and Its Military, The Council on 

Foreign Relations (CFR), April 13, retrieved from 

https://www.cfr.org/backgrounder/japan-and-its-military 

Tokuchi, Hideshi, (2016). Japan’s New Defense Policy and Its 

Implication for the Regional Security, GRIPS Forum Speech, 

Retrieved from 

http://www.grips.ac.jp/cms/wpcontent/uploads/2016/04/160418GRI

PSForum_web_EN.pdf 

Torio, Lisa, (2017). Abe’s Japan Is a Racist, Patriarchal Dream, 

Jacobin magazine, retrieved from 

https://www.jacobinmag.com/2017/03/abe-nippon-kaigi-japan-far-

right 

Tsuruoka, Michito, (2013). “The UK, Europe and Japan”, the RUSI 

Journal, 158:6, 58-65. 

Tsuya N. Noriko, (2012). The impacts of population decline in Japan: 

demographic prospects and policy implications, Suntory Foundation 

Research Project, Forum 005 Special Report. Suntory foundation. 

– 2012. – P. 1-8. 

Vosse, Wilhelm, (2016). Japan-EU Security Cooperation in Out-of-

Area Missions: The Case of the Counter-Piracy Mission Off the 

Coast of Somalia, International Studies Association Asia-Pacific 

Conference, Hong Kong, June 25-27. 

Watanabe, Tsuneo, (2015). Japan’s Security Strategy toward the Rise 

of China From a Friendship Paradigm to a Mix of Engagement and 

Hedging, Tokyo Foundation, Retrieved from 

http://www.tokyofoundation.org/en/articles/2015/security-strategy-

toward-rise-of-china 

file:///C:/Users/ASUS/Desktop/Council%20on%20Foreign%20Relations,%20January%203,%20,%20%20Retrieved%20from%20https:/www.cfr.org/blog/nationalism-japan-and-changing-asia%0d%0d%20%20%0d
file:///C:/Users/ASUS/Desktop/Council%20on%20Foreign%20Relations,%20January%203,%20,%20%20Retrieved%20from%20https:/www.cfr.org/blog/nationalism-japan-and-changing-asia%0d%0d%20%20%0d
https://www.brookings.edu/author/col-hiroyuki-sugai-jasdf/
https://www.brookings.edu/research/japans-future-defense-equipment-policy/
https://www.brookings.edu/research/japans-future-defense-equipment-policy/
https://www.cfr.org/experts/lee-hudson-teslik
https://www.cfr.org/backgrounder/japan-and-its-military
https://www.jacobinmag.com/2017/03/abe-nippon-kaigi-japan-far-right
https://www.jacobinmag.com/2017/03/abe-nippon-kaigi-japan-far-right
http://www.tokyofoundation.org/en/articles/2015/security-strategy-toward-rise-of-china
http://www.tokyofoundation.org/en/articles/2015/security-strategy-toward-rise-of-china


42 

 

 

 

 

 فصلنامه

 های پژوهش 

الملطط   بطط  روابطط 

شططماره   نهططمدوره 

شماره پ طاپ   اول 

 م س  و یک

 1398بهار 

 

Withitwinyuchon, Nutthathirataa, (2016). “Japan's New Defense 

Policy: Identity Change or Strategic Shift”, International Journal 

of Social Science and Humanity, Vol. 6, No. 3, March. 

Yoshihide, Soeya, (2004). Japan in East Asia: Changes in the 1990s 

and New Regional Strategy, RIETI Discussion Paper Series 04-E-

013, Retrieved from 

https://www.rieti.go.jp/jp/publications/dp/04e013.pdf 

You, Chaekwang, (2015). “Explaining Japan’s Shift to Foreign Policy 

Activism: Security Challenges and Perverse Political 

Accountability”, International Relations and Diplomacy, Vol. 3, 

No. 5, 313-328 


