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چکیده
ن در
اختالفات ارضی نسبت به تعدادی از جزایر غیر مسکونی در دریای چین شرقی به مسئله مهمی در روابط دو کشور ژاپننن و چین ن
سالهای اخیر تبدیل شده است .جزایر مورد اختالف در ژاپن به سنکاکو و در چین به دیائویو شناخته میش ک ریازج نیا .دنو هههه ههههه در
قلمرو دریایی ،انحصاری اقتصادی دو کشور ژاپن و چین واقع شدهاند ،مورد ادعای مالکی م روشک ود ره ت یییی یییییباش .دن ه نیا فد   
نوشتار واکاوی علل مناقشه ژاپن و چین بر سر جزایر س ر نییبت و ویوئاید ای وکاکن یش ههههه ههههههها  و یکیتیلپوئژ یاهدمایپ و  چچچ چچچچشمممان زاد
تحوالت این مناقشه در سطح منطقهای و فرامنطقهای با روش توصیفی-تحلیلی میباشد .نتایج پژوهش نشان میده هدمایپ هک د ای    
ژئوپلیتیکی در سطح منطقهای :تشدید تعارضات ژئوپلیتیکی و رش لم د یی یییگرای یغت ،ی ی کیتیلپوئژ نزاوت رد ر ی تینما ندز مهرب و        
منطقه ،تداوم بحران ژئوپلیتیکی و اخالل در همکاریهای اقتصادی کشورهای منطقه را بدنبال دارد؛ در سطح فرامنطقهای نیز ایاالت
متحده به عنوان بازیگر اصلی از یک سو حامی ژاپن و از سوی دیگر خواهان ثبات در منطقه با سیاست چرخش به آسیا برای پیشبرد
اهداف راهبردی خود در شرق آسیا میباشد ،که فرصتهایی را نیز برای نقشآفرینی بیشتر ایران در خاورمیانه فراهم میکند.

واژگان كليدي :پیامدهای ژئوپلیتیکی ،شرق آسیا ،ژاپن ،چین ،اختالفات سرزمینی ،ایاالت متحده ،ایران
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مقدمه
سنکاکو یا دیائویون1ام جزایری است که اختالف میان ژاپن و چین را طی چند سال اخیر در منطق تیلپوئژ ه یکی قرش     
آسیا به حداکثر رسانده است .این جزایر در دریای چین شرقی در مجاورت جزیره تایوان ق تشه لماش و دراد رار    
جزیره سنگی خالی از سکنه به مساحت  7کیلومتر مربع میباشد که ب یفارغج تامیسقت ظاحل ه ا رب یسایس ی ون      
یگیرن یاهزرم هجیتن رد ؛د    
ساحلی این جزایر در محدوده قلمرو انحصاری اقتصادی2دو کشور ژاپن و چین قرار می ی
دریایی دو کشور با همدیگر تداخل پیدا کرده و این محدوده مورد ادعای مالکیت هر دو آنها میباشد.
جزایر مورد اختالف در نخستین جنگ میان چین و ژاپن در سال  ،1895توسط ژاپن تصرف گردی ت نپاژ .د ااا اااا پای نا
جنگ جهانی دوم خود را مالک این جزایر میدانست ،اما پس از شکست ژاپن ،اداره این جزایر به دست آمریکا افتاد.
برغم اعتراضات چین و تایوان آمریکا اداره این جزایر را مجددًاًا به ژاپن واگ زا سپ .درک راذ
مناطق اختالف به تنشی سیاسی -اقتصادی در منطقه بین ژاپن ،چین و تایوان مبدل شده است

فشک     

نف نیا رد ت   

).(Shahali, 2013:34

این منطقه از مراکز مهم ماهیگیری میباشد .همچنین احتمال زده میشود که دارای من  تفن میظع عبا و ب زاگ  ا .دش      
یباش نآ زاگ عبانم و د زین      250
منابع نفتی آن را  213میلیارد بشکه ،که  10برابر بیشتر از ذخایر خلیج مکزی م ک یی یی
تریلیون فوت مکعب تخمین میزنند .از طرفی ژاپن از نظر ذخایر سوخت فسیلی با کمبو  د ممواج فرط زا ؛تسا ه   
دیگر چین نیز بزرگترین مصرف کننده انرژی در جهان است و هر ساله  6درصد بر میزان مصرف این کشوررر اف هدوز
شه یا
میشود .این شرایط باعث میشود دو کشور نسبت به ادعاهای خود بر این جزایر کوتاه نیایند که منجر به تنش ش
بیشتر توکیو و پکن خواهد شد ).(Jamejam, 2012
ژاپن در اقدامی دست به ملی کردن این جزایر زده و همین مسئله چینیها را خشمگین کرده است .هرچند به لح ظا
حقوقی ،مالکیت ژاپن بر این جزایر از وجاهت بیشتری در قوانین حقوق بین الملل برخوردار است ،اما چینیه زین ا   
مدعیاند که از زمان حکومت مینگها ،این جزایر متعلق به آنها بوده و دست نوشتههای باقیمانده از قرن پانزدهم نیز
یکه
این مسئله را تأیید میکند .این بحران ژئوپلیتیکی هر از گاهی دو قدرت آسیایی را به جان هم میان زاد د د .بطوری ی
بارها چین و ژاپن هواپیماهای جنگنده و کشتیهای گشتزنی خود را به آبهای نزدیک این جزایر اع درک ماز هه هههان .د
این نزاع نگاه سایر قدرتهای جهانی را به خود جلب کرده ،کمااینکه ژاپن با ایاالت متحده آمریکا و چین با روس هی
دست به رزمایش نظامی مشترک در منطقه مورد اختالف زدهاند .رشد فزاینده این اختالفات مرزی و ادعاهای ارضی ی
ی
در شرق آسیا میتواند پیام یاهد

ژئو  تابسانم عون رب ار یمهم یکیتیلپ و  ییارگمه  کککککک کککککککشو و هقطنم یاهر

قدرتهای فرامنطقهای در شرق آسیا و همچنین خاورمیانه به عنوان منطقهههای اس یا یارب کیژتارت ا م تال ت هک هدح

ریاس    
   

مهمترین بازیگر مداخلهگر فرامنطقهای در بحران شرق آسیا است ،بدنبال داشته باشد.
ته تیلپوئژ یا یکی د رارق ناهج  ارد     
ست یعقوم نیر تت تت
در این فضای متحول جهانی ،کشور ایران نیز در یکی از حساس س
بهنحوی که مناطق ژئوپلیتیکی فعالی با کارکردهای گسترده و متعدد گرداگرد آن را فرا گرفته است .ای هن تیعقوم ن    
تنها باعث تأثیرگذاری ایران بر فرآیندهای تحوالت جهانی و منطقهای میشود بلکه کارکرد مناطق ژئو رگید یکیتیلپ   
. Senkaku / Diaoyu
). Exclusive Economic Zone (EEZ
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نیز میتواند مسائل ایران را تحت تأثیر قرار دهد .موقعیت ایران در نظام جهانی و منطقهای و ک لباقتم طباور و شن    
آن با قطبهای قدرت جهانی و مناطق ژئوپلیتیکی ،دائمًاًا مسائل جدیدی را میآفریند که مجموعًاًا زمینه بسیار مناس یب
را برای مطالعهی عوامل پویا و متحول سیاسی با تأکید بر واقعیتهای جغرافیایی مولد قدرت فراهم میکند .ای رما ن   
میتواند سازماندهی سلسله مراتبی قدرت و فرآیندهای سیاسی در فضای جغرافیایی را حول محور جغرافیای سیاسی
و ژئوپلیتیک برای جمهوری اسالمی ایران به همراه داشته باشد و متقاب ًالًال این پویایی اوضاع ،ضمن گس زوح شرت هه هههی
تم نادر
معرفتی جغرافیای سیاسی و اهمیت ژئوپلیتیک ج.ا.ا در نظام روابط بینالمللی ،میتواند به شناخت بهتر دولت ت
کشور برای اتخاذ اولویتها و سیاستها و خطمشیها با حداکثر بازدهی در جهت تأمین بهینهی امنیت و منافع ملی
کشور کمک کند). (Rashnoo,2013

بر این اساس نوشتار حاضر بدنبال پاسخگویی به این پرسشها میباشد که علل مناقشه ژاپن و چ ریازج رس رب نی     
سنکاکو/دیائویو چیست؟ تداوم اختالفات ارضی ژاپن و چین در دریای چین شرقی چه پیامدهای ژئو تیلپ ییکی ب یار
منطقهی ژئوپلیتیکی شرق آسیا خواهد داشت؟ بازیگران فرامنطقهای چه نقشی در تداوم یا حل اختالفات ارضی چین
و ژاپن خواهند داشت؟ و همچنین چرخش ایاالت متحده از خاورمیانه به شرق آسیا چه تأثیری بر ایران دارد؟ براای
عآوري
ش توص في ييي  -تحليلي و نی مج ز عع عع
ت موضو ور زا ،ع ش ش
پاسخگویی به سؤاالت پژوهش حاضر با توجه بههه ماهيت ت
اطالعات به صورت اسنادي و كتابخانهاي كه با بررسي كتب ،مقاالت ،سايتهاي اينترنتي و بهرهگ شقن زا يري هه هههها ييي
ی و عال قي
جغرافیای سیاسی دریاها و نقشههای ژئوپليت يكي آسیای پاسیفیک جهت شناخت ويژگ ييي مرزه یایرد یا یی یی
ژئوپليت يكي قدرتهاي منطقهای و فرامنطقهاي در شرق آسیا اساس اين تحق قي بو رد هک ؛تسا هد حیرشت اب ادتبا       
مفاهیم نظری تحقیق و نیز موقعیت جزایر و نحوه شکلگیری اختالفات مرزی و ادعاهای ارضی دو کشور درگی رد ر
طول تاریخ به تجزیه و تحلیل چشمانداز تحوالت منطقه ژئوپلیتیکی شرق آسیا در دو بخش پیامدهای ژئو  یکیتیلپ ددر
سطح منطقهای و سطح فرامنطقهای پرداخته شده است.
مباني نظري
 -وزن ژئوپلیتیکی

1

عبارتست از ثقل نیروها و عوامل مثبت و منفی مؤثر در قدرت ملی یک کشور ی  یربج عمج یترابع هب ا ععععع ععععععوامل
قدرت ملی .وزن ژئوپلیتیکی موقعیت و منزلت یک کشور را در مجموعهای از کشو یس رد ای و اهر س کیتیلپوئژ مت     
جهانی و منطقهای نشان میدهد ).(Hafeznia, 2006:109
 -توازن ژئوپلیتیکی

2

عبارتست از برابری نسبی وزن ژئوپلیتیکی و عناصر قدرت یک واحد سیاسی -فضایی با رقبای آن .واح یاراد یاهد
شرایط موازنه ژئوپلیتیکی معمو ًالًال با یکدیگر به رقابت میپردازند و الگوی رابطه بین آنها از نوع برابر و احترام متقابل
و بدهبستان همتراز است .بنابراین رابطهی سلطه در میان آنها معنی ندارد .سیستمهای ژئو یبطق دنچ ای ود یکیتیلپ     
متوازن ،از زیر بنا و وضعیت توازن ژئوپلیتیکی برخوردارند .در سیستمها و الگوهای رابطهی غیر متوازن نی هچنانچ ز   
. Geopolitical Weight
. Geopolitical Balance
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یکی از عناصر سیستم خود را در شرایط ارتقاء موقعیت و همترازی با دیگران ببیند به تدریج سو رد یراگزاسان یاد   
سر میپروراند و تالش میکند تا از طریق توسعهی منابع داخلی و یا تکی دق رصانع و عبانم رب ه ر قطنم ت

هههههه هههههههای یا

فرامنطقهای بنوعی توازن قوا برسد و رابطهی سلطه نابرابر را به رابطه متقاب ثم .دیامن لیدبت ربارب و ل ًالًال حطس رد 

    

منطقهای قدرتهای درجهی  2از طریق ناسازگاری با قدرت درجه  1از خو رب و هداد ناشن شنکاو د تنک رس رل       
منطقهای و جایگاه رهبری آن و یا تغییر رابطه و تقسیم متوازن منافع و قدرت با یکدیگر به رقابت میپردازند (Ibid:

) .119کمااینکه ایاالت متحده با تشکیل ائتالفی با ژاپن و کره جنوبی در برابر قدرت نوظهور چین و سایر کشو یاهر
حامی آن ،بدنبال برقراری نوعی از توازن ژئوپلیتیکی در منطقه شرق آسیا میباشد.
 -بحران ژئوپلیتیکی

1

بحران ژئوپلیتیکی عبارتست از منازعه و کشمکش کشورها و گروههای متشکل سیاسی -فضایی و بازززیگران سیاسی
بر سر کنترل و تصرف یک یا چند ارزش و عامل جغرافیایی .بحرانها سرچشمهها و انواع مختلف داش ظاحل زا و هت   
کارکردی منجر به خروج سیستم از حالت تعادل و بروز اخالل در وضعیت عادی و فرآیندهای فض ارغج یا ففی یا ی و 
زیستگاه انسانها میگردند .بحران ژئوپلیتیکی از پایداری و تداوم نسبی برخوردار اس  و ت ببس  لح لباق یگدا و ببب ب بببببر
طرف شدن نیست زیرا موضوع بحران و کشمکش ارزشهای جغرافیایی هستند که در زمرهی من و یلم عفا

یعمج    

محسوب میگردند .به عبارتی آحاد ملت یا گروه متشکل انسانی از آنها درک منفعت جمعی و ملی دارد بنابراین قابل
چشم پوشی نیستند و مصالحه دربارهی آن به سختی انجام میپذیرد .حکومتها نیز در مذاکرات دو یا چن بناج د هه هههی
خود با دشواری روبرو هستند و از این نگرانند که اگر در چارچوب کسب رضایت ملی ،بحران را حل و فصل نکنند
متهم به خیانت و یا بیکفایتی شده و مشروعیت و مقبولیت خود را در بین ملت خو  دنهدب تسد زا د و زا  ققق ق قققققدرت
سیاسی ساقط شوند ) .(Hafezina, 2006: 126-130منازعات مرزی و اختالف بر سر تعیین خطوط مرزی در دری یا
چین شرقی و نیز ادعای مالکیت بر جزایر سنکاکو/دیائویو به عنوان ارزشه نیچ یاهروشک نیب ییایفارغج یا و    
ژاپن ،در زمرهی بحرانهای ژئوپلیتیکی دیرپا محسوب میشوند.
 -تعارضات ژئوپلیتیکی

2

منافع و اهداف متعارض ،مواردی است که کشورها و دولتها نگرش و تلقی متض هب وسمه ریغ و دا نآ ه .دنراد ا       
بنابراین هرکدام سعی ميکنند با حذف دیگری یا دیگران بر منافع و منابع چیره شده و كنترل آنرا بدست گیرند (مدل
ته هب ار ا   
 .(Ibid:313) )1ويژگيهاي متمايز جغرافيا يي زيرساخت رفتارهاي واگرا يي و جدا يي گزيني در ب لود ني تت تت
وجود ميآورد ) .(Hafeznia & Kavyani, 2009: 73عوامل ستيز و تعارض نیز موجب دور شدن واحدهاي سياسي
از كي ديگر ميشو ار نارحب هنيمز و د

م مهارف ييييييييييي آورد ) .(Taherimousavi, 2008: 106بن و فادها نیاربا

عفانم    

متعارض سرچشمهی فرآیند رقابت ،کشمکش و درگیری بین مدعیان بازیگر و دولته ارجام فرط یاهروشک و ا     
ته  وسمه یا و ای    
میباشد .فرآیند رقابت در قالب عمل متقابل دو جانبه یا چند جانبه و بصورت ائتالفها از دولت ت
رقیب شکل گرفته و توسعه مییابد که نهایتًاًا ممکن است به برخو گ رجنم یماظن در ر دد      ).(Hafeznia, 2007: 130
. Geopolitical Crisis
. Geopolitical Conflicts
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کشورهای ژاپن و چین به عنوان دو قدرت مطرح در منطقه شرق آسیا در طول تاریخ همواره در رقابت و تقال ب یار
کنترل بیشتر خود بر فضاهای جغرافیایی گستردهتر و وسیعتر جهت رسیدن به اهداف راهبردی خود بودهاند ،که این
رقابتها زمینهی برخوردهای گوناگون و گاه نظ برد زین ار یما ر نیا .تسا هتشاد مشچرس دراوم ههههههه ههههههههی بس زا یرای
تعارضاتی میباشد که در تاریخ این دو کشور برای کسب قدرت از طریق گس تفهن رتشیب یاهورملق شرت ه .تسا       
بنابراین تعارضات شکل گرفته برای کسب قدرت بیشتر را میتوان به تعبیری تعارضات ژئوپلیتیکی خواند ک زا ره ه   
گاهی تنشهای دو کشور را تشدید میکند.

مدل  -1رابطهي بازیگران رقیب )(Source: Hafeznia,2007:131

یافتهها
 موقعیت جزایرجزایر سنکاکو یا دیائویو شامل گروهی از جزایر کوچک هستند که به صورت پراکنده در اقیانوس واقع شدهاند .این
گ2در ت  ناویا ووو 170
جزایر تقریبًاًا در فاصلهی  420کیلومتر از فوژو1در استان فوجیاننن چ نی  190 ،،کیلو تم ررر از کیلونگ گ
ی
کیلومتر از جزیره ایشیگاکی3تحت ریاست اوکیناوای ژاپن قرار دارند ) .(Moteki, 2010ای یازج ن رر ررر و ص رخ هههای ی
واقع شده بین آنها ،در حدود  400کیلومتر ،بین سرزمین اصلی چین و جزیره ژاپنی اوکیناوا واقع شدهاند ( Dzurek,

 .)1996جزایر ارزش اقتصادی کمی دارند ،با این حال دریای سرزمینی و منطقه انحصاری اقتصادی که جزیره سرشار
از منابع ماهیگیری هستند و ممکن است از ذخایر غنی نفت و گاز برخوردار باشند (.)Heflin, 2000: 2
 اختالفات مرزی و ادعاهای ارضی ژاپن و چینمرزها کانون انواع مناقشات ژئوپلیتیکی هستند و نقش مهمی در ژئوپلیتیک ملیگرایی ایفا مینمایند .ملتها نیازمند یا
یکنن .د منازع کرحم یزرم تا    
خواهان تثبیت مرزها هستند بنابراین مرزها مشروعیت و قدرت کشور را ت م نیمأ یی یی
اصلی برای کشورها به منظور شروع جنگ یا ایجاد تهدید به جنگ هستند ) .(Flint, 2011: 170-184مرزهای سیاسی
کشور در واقع ویترین هر کشوری است ،به همین علت به محض بروز اختالفات بین کشورها مرزهای سیاس اهنآ ی   
متأثر خواهد شد ) .(Ezzati, 2007b: 141بنابر نظریات دریادار ماهان در راستای اهمی و ایرد ت نایرد و یارب ،یدر     
. Fuzhou
. Keelung
3
. Ishigaki
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کشورهای دارای مرز ساحلی با دریاهای آزاد ،دریا یک امتیاز راهبردی است .قدرت ملی این کشورها ب لباق روط ه    
مالحظهای وابسته به نحوهی توس وطخ زا هدافتسا و هع ط م یلحاس  یی ییی ییییی
یباشد ).(Sayari & Khanzadi, 2012: 286
کمااینکه کشورهای ساحلی در مناطقی که اختالفات مرزی بین کشورها وجود دارد ،با طرح ادعاهای مختلف جهت
باال بردن قدرت و منافع ملی خود به گسترش سواحل و تغییر در مرزهای دریایی خود میپردازند.
از بسیاری جهات ،مرزهای برون ساحلی (دریایی) بالقوه میتوانند حداقل به همان ان اد زززهی مرزه أشنم یکشخ یا    
کشمکش و درگیری بین دولتها باشند ،بیشتر به این دلیل که آنها غیر قابل رؤیت هستند و هیچ مانع فیزیک ب ی رر رررای
حرکت ایجاد نمیکنند ) .(Drysdale & Blake, 1995: 189اغلب مواقع ،تیرگی روابط بین دولتها ناشی از اختالف
آنها بر سر افراز مناطق دریایی آنهاست ) .(Mirhaydar, 2006: 174روشهای متفاوت برای تحدید در دریاهای بسته
و نیمه بسته نشاندهندهی بیتوجهی کنوانسیونهای حقوق دریاها به دول ساحلی این گونه دریاهاست .فقط در م هدا
( 74 )1کنوانسیون  1982آمده است که «برای دستیابی به راه حل عادالن ننه ،تحدی  هب دیاب د و وت هلیس اااا ااااافق ساسارب   
حقوق بینالملل به نحوی که در ماده  38اساسنامهی دیوان بین الملل ریگب تروص ،تسا جردنم یرتسگداد ی

دددددد ددددددد»

).(Pishgahifard, 2005: 27
دریای چین شرقی دریای نیمه بستهای1با مساحت  1,250,000کیلومتر مربع میباشد که ب چ یقرش لحاس نی ی  ن و ووو ووووو
اقیانوس قرار گرفته است .که از غرب به سرزمین اصلی چین ،از شرق به جزایر ریوکیو2ژاپن و از جنو یات هب ب وان    
محدود میباشد .از طریق تنگه تایوان با دریای چین جنوبی و با تنگه بین ژاپن و کره جنوبی به دری لصتم نپاژ یا    
ت .منطق دروم ه   
ی است ت
ی و کره ه جنوبی ی
میشود .بخش شمالی از دریای چین شرقی ،دریای زرد میان چین ،کره ش لام ی ی
اختالف چین و ژاپن در حدود  210,000کیلومتر مربع است (دو برابر ان اشن هک )دنلسیا هزاد ن هد  ن یناشوپمه هد       
ادعای دو کشور بر سر مناطق انحصاری اقتصادی میباشد .ژاپن ادعا میکند قلمرو انحصاری اقتصادی بین دو کشور
بر اساس خط میانه تقسیم شده است در حالی که چین ادعا میکند قلمرو انحص یقرش یاهتنا زا نآ یداصتقا یرا     
فالت قاره چین تا اعماق قلمرو انحصاری اقتصادی ژاپن گسترش مییابد ( .)Drifte, 2008a & bچین و ژاپن 200
مایل دریایی از (جزایر) سواحل خود را منطقه انحصاری اقتصادی اعالم کردهاند ،که تا حدی با هم همپوشانی دارند
(نقشه .(Soons & Schrijver, 2012: 8) )1
در واقع اختالفات مرزی به اختالفات دریایی گستردهتری بین چین و ژاپن ،بیش از اختالف بر سر حقوق م یگیها ررر و
معدنی در دریای چین شرقی تبدیل شده است ) .(Drifte, 2008این ابهام طبار رد تا هه ههه خطو ایرد یاهزرم ط ی یی ییییی و
نامشخص بودن قلمروهای دریایی دو کشور در دریای چین شرقی از دالیل اختالفات ژاپن و چین ب طنم ر قق قققه تحت
مالکیت آنها در دریای چین شرقی میباشد.
حاکمیت بر دریای چین شرقی اختالف ارضی دیگری بین ژاپن و چین میباشد .چین در حال حاضر بر  900کیلومتر
مربع از دریای چین شرقی( ،معادل  1/5برابر منطقهای ک راد رایتخا رد نپاژ ه د مع ) ًالًال  ،دراد تیمکاح  ا یاعدا ام       

. Semi-Enclosed Sea
. Ryukyu
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مالکیت بر  3میلیون متر مربع از این دریا را دارد .منابع مهم زیر سطحی این دریا اکنون بیش رارق نپاژ رایتخا رد رت     
دارد). (Shahali, 2013: 34

نقشه  -1اختالفات مرزهای دریایی ژاپن و چین در دریای چین شرقی
Source: Chinese Defence Ministry, EIA,www.bbc.com, 2013

در رابطه با ادعاهای ارضی یا سرزمینی چین و ژاپن میتوان به سیر تاریخی تحوالت ژئوپلیتیکی مناقشات دو کش ششور
پرداخت تا به تصویری روشنتر از ادعاهای آنان بر سر مالکیت جزایر سنکاکو و دیائویو دست یافت که ب اصتخا ه رر ررر
در زیر به آن وقایع اشاره شده است (نقشه.)2-
جزایر سنکاکو در ژانویه سال  1895در ژاپن ادغام شد و از آن پس بخشی از ژاپن شد ) .(zhao, 2005در واکنش به
این واقعهی تاریخی ،یانگ جیچی وزیر خارجه چین در مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعالم کرد که این جزایر از
ن بههه س قر تتت ب هدر
ن و ژاپن ن
زمانهای قدیم بخشی از چین بوده است و ژاپن آنها را در سال  1895پس از جنگ چین ن
است ) .(Nishihara, 2012سنکاکو تا پایان جنگ جهانی دوم تحت حاکمیت مؤثر ژاپن بوده است .در پ تسکش ی   
ژاپن در جنگ جهانی دوم در  ،1945بر اساس اعالمیه قاهره1در م لاس ربماون ها      1943و اعالمی ادستوپ ه مم ممم2در م ها
ژوئیه سال  1945که هر دو توسط متفقین صادر شد ،ژاپن را ملزم به باز پس دادن سرزمینهای اشغالی چین از جمله

. Cairo Declaration
. Potsdam Declaration
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تایوان بود .با این حال ،جزایر سنکاکو شامل این اسناد نمیشد و پس از آن جزایر تحت کنترل ارتش ای هدحتم تالا   
به عنوان بخشی از اوکیناوا درآمده است ).(Japanese Communist Party, 2010
پس از پایان جنگ جهانی دوم جزایر بدون هیچ گونه اعتراضی از سوی چین یا تایوان ،تحت کنت هدحتم تالایا لر    
آمریکا درآمد و استدالل ژاپنیها (که توسط چینیها پذیرفته نیست) این است که آن جزایر بخشی از س نپاژ نیمزر   
است که در پیمان صلح سانفرانسیسکو به آنها واگذار شده است ). (Krauss, 2013: 185این جزای رضاح لاح رد ر    
توسط ژاپن اداره میشوند ،اما چین و تایوان ادعای خود را بر اساس سو قبا خیرات ی لس  سل گنیم ه     

()1368-1644

یکنند د
ح می ی
مطرح ح
د . (Blanchard, 2006: 212–13; Downs and Saunders, 1998/99: 125; Pan, 2007:77; Tan,
)2006

نقشه  -2محدوده مورد ادعای مالکیت ژاپن و چین در دریای چین شرقی Source: www.Jamnews.ir, 2013

چین و تایوان در رابطه با جزایر به دولت ژاپن اعتراض نکردند تا زمانی که ذخ لاس رد نآ ینوبرکوردیه ریا     1968
کشف شد ( .)Austin, 1998در تاریخ  30دسامبر سال  ،1971چین به طور رسمی ادع رب تیمکاح هب ار دوخ یا

   

جزایر دیائویو اعالم کرد و در مارس همان سال ،حاکمیت ملی خود را در یک کنفرانس کمیته دری یا ی للم نامزاس     
متحد ذکر کرد و چین اظهار داشت که در صورت بازگشت جزایر به ژاپن به هیچ عنوان آنرا نمیپ همانتقفاوم و دریذ   
یکند ) .(Moteki, 2010در س لا
بین ایاالت متحده آمریکا و ژاپن در مورد جزایر ریوکیو و جزایر دایتو1را قبو من ل یی یی
 1972شاهد ظهور مجدد اختالفات چین با ژاپن به ویژه با اوکیناوا ،ب گرب رس ر ر دناد ن دروم ریازج یرادا قوقح       
مناقشه به اوکیناوا بودیم ) .(Tretiak, 1978اختالفات از سال  1990دوباره از سرگرفته شد و بتدریج به کانون روابط

. Daito
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میان چین و ژاپن تبدیل شد و بر ارزش نمادین این جزایر نهتنها برای چین بلکه برای ژاپن ه اس رد م لل للله ریخا یا   
افزوده است ). (O’Shea, 2012ادعاهای ارضی دو قدرت آسیای شرقی ،در قرن  21با کشف میدانهای انرژی به اوج
یتواند
شه م ا یی یی
خود رسیده است .بطوریکه هر کدام از این کشورها بر مواضع خو ارصا د ر  موادت .دنراد  ا نی نت شششششش شششششش
پیامدهای ژئوپلیتیکی مهمی را برای ثبات و امنیت منطقه و حتی منافع سایر قدرتهای مداخلهگر فرامنطقهای در این
مناقشات در بر داشته باشد .لذا شاهد چشمانداز جدیدی از تحوالت ناشی از اختالفات مرزی و ادعاه رد یضرا یا   
منطقه شرق آسیا خواهیم بود.
 پیامدهای ژئوپلیتیکی و چشمانداز تحوالت در سطح منطقهای .1تشدید تعارضات ژئوپلیتیکی و رشد ملیگرایی در شرق آسیا
رابطه چین و ژاپن بسیار پیچیده است ،مملو از خشونتهای سنگین تاریخی به ویژه جنایات ژاپ لاس زا نیچ رد ن    
 1930تا پایان جنگ جهانی دوم میباشد ) .(Manicom and O’Neil, 2009ملیگرایی چینی به طور عم ربارب رد هد   
ژاپن و ایاالت متحده آمریکا قرار میگیرد .افکار عمومی چین تجاوز ژاپن از  1930تا پایان جن رد ار مود یناهج گ   
یاد دارد ،در حالی که ایاالت متحده آمریکا به عنوان یک رقیب اقتصادی و همچنین به عنوان یک تهدی کیژتارتسا د   
میباشد ) .(Delhey & Graf, 2011تاریخ چین ،تاریخی بزرگ است؛ ملیگرایی شدید فعلی م فرص هب نیچ مدر    
فراگیری اجتماعی ،موضوع جدیدی است ،چون شامل هویت مشترک و احساسات تع رد سوفن یناوارف داد

نیچ     

یگرای رد ی
میباشد ) .(Brzezinski, 2007a: 161مسائل ارضی کشورها همیشه باعث تحریک احساسات قوی از ملی ی
همه طرفهای ذینفع میشود .لذا برخورد ملیگرایانه مخ تالکشم لح یارب شالت هنوگ ره ل
)(Murase,2013

وب دهاوخ

دددد د دددد دددددددددد .

ی موجودد
شهای ی
نزاع بر سر جزایر سنکاکو/دیائویو ،بین چین و ژاپن به تازگی افزایش یافته است و باعث شده که تنش ش
بین کشورهای همسایه آسیایی بیشتر کند .موضوع وقتی اوج گرفت که دولت ژاپن در بیانیهای خواهان خرید جزایر
از مالکان خصوصی فعلی ژاپنی شد ) .(Singh, 2012از آوریل  ،2012چین شاهد ی رهاظت زا یرس ک ا یمومع ت     
خشونت آمیز علیه تصمیم ژاپنیها به خرید جزایر سنکاکو شد .تظاهرات ضد ژاپنی در یازده شهر چین گزارش شدهه
اس کپ هلمج زا .ت نننننن ن 1،ش اهگنا یی ی 2،هن نک گ گگگگ گ 3،چینگ ئاد وو و 4،ه یبرا نن ن 5،چنگدووو6و ش ژن ننن 7.تظاهرکنن هب مادقا ناگد     
شکستن و تخریب اتومبیلهای ساخت ژاپن ،رستورانهای ژاپنی ،فروشگاهها و کارخانههای ژاپنی کردند .پرچم ژاپن
ته ود ره یا   
را سوزاندند و شعارهای ضد ژاپنی سر دادند .این وقایع آسیب جدی ب کرش و ناراذگ هیامرس یار تتتت تتتت
کشور به وجود آورد .بطوریکه در واکنش به این اعتراضات ،شرکتهای پاناسونیک8و کانن9تولی دوخ تالوصحم د    
را در کارخانههای چینی به تعلیق در آوردند .بازرگانان و گردشگران چینی مس وغل نپاژ هب ار دوخ ترفا
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شرکتهای هواپیمایی هر دو کشور پروازهای خود را لغو نمودند .سر انجام در ماههای بعد در سپتامبر  2012دولت
ژاپن خرید جزایر از مالک خصوصی ژاپنی پرده برداری کرد و باعث شد تا تنشه یچ نالاعف .دبای شیازفا ا ن و ی    
ژاپنی به سمت جزایر حرکت کردند و این درگیریها را تشدید کرد .همچنین دولت چین برای تکرار دوب یاعدا هرا   
خود بر مالکیت جزایر در آبهای جزایر به گشتزنی پرداخت ).(Rudakowska, 2013
هیچ چیز به این اندازه باعث تحریک احساسات ناسیونالیستی و ملیگرایی در چین نشده است و این میطلب رد ات د   
ت چیننن
ت کههه دولت ت
رابطه با این موضوع ژاپن و چین ،ظرافت بیشتری را بخرج بدهند .آنچه که جالب است این است ت
اجازه داده تا شهروندانش برای ابراز احساسات ضد ژاپنی از اینترنت استفاده کنند و این نشان میدهد بههه طوررر کلی ی
ی
در رسانههای چینی ملیگرایی علیه ژاپن و همچنین در برابر ایاالت متحده آمریکا به اوج خود رسیده است (Singh,

) .2012این موضوع نه تنها به افزایش ملیگرایی در چین ،بلکه در ژاپن نیز شده است و نتیجه آن میتواند تشدید رو
به رشد تعارضات دو قدرت شرق آسیا باشد .چین و ژاپن منافع و اهداف متعارضی را در منطقه دارند که ب ،تباقر ا

  

یباش ضراعت و زیتس لماوع نیا .دن      
کشمکش و برخورد در تقال برای کنترل و رسیدن به منافع و اهداف خود می ی
ژئوپلیتیکی در مسئله جزایر سنکاکو/دیائویو نیز مشهود میباشد لذا نزاع و رقابت ب رد نارحب هنیمز ،نارگیزا شرق     
یگرای هقطنم رد یطارفا ی    
آسیای علیالخصوص دریای چین شرقی را تشدید میکند و منجر به رشد روز افزون ملی ی
میشود (جدول .)1
جدول  -1حوادث عمده تحریک کننده توسط چین ،هنگکنگ ،تایوان برای دفاع از ادعاهای ارضی بر جزایر سنکاکو
زمان

پیامدها

وقایع

1996/9

یک کشتی از معترضان هنگ کنگ وارد آبهای نزدیک جزایر سنکاکو شد.

تعدادی از معترضان غرق شدند.

1996/10

 49کشتی با هیئتی از معترضان هنگ کنگی و تایوانی به جزایر سنکاکو نزدیک شدند .از این تعداد  41کشتی

خروج داوطلبانه از منطقه پس از انجام اعتراضات

 30کشتی با هیئتی از معترضان هنگ کنگی و تایوانی به جزایر سنکاکو نزدیک شدند .از این تعداد  3کش یت

توسط رزم ناوهای ژاپ هقطنم زا جورخ هب روبجم ن      

وارد آبهای سرزمینی ژاپن شدند.

شدند

وارد آبهای سرزمینی ژاپن شدند.
1997/5
1997/7

یک کشی از معترضان تایوانی وارد آبهای سرزمینی جزایر سنکاکو شدند.

خروج با هشدار گارد ساحلی ژاپن

1998/6

 6کشتی از معترضان هنگ کنگ و تایوان به جزایر سنکاکو نزدیک شدند .که یک کشتی و یک قایق الستیکی

خروج با هشدار گارد ساحلی ژاپن

2003/6

یک کشتی از معترضان چینی وارد آبهای سرزمینی نزدیک جزایر سنکاکو شدند.

خروج با هشدار گارد ساحلی ژاپن

2003/10

یک کشتی از معترضان چینی وارد آبهای سرزمینی نزدیک جزایر سنکاکو شدند.

خروج با هشدار گارد ساحلی ژاپن

2004/1

دو کشتی از معترضان چینی وارد آبهای سرزمینی نزدیک جزایر سنکاکو شدند.

خروج با هشدار گارد ساحلی ژاپن

2004/3

یک کشتی از معترضان چینی وارد آبهای سرزمینی نزدیک جزایر سنکاکو شدند.

2006/8

یک کشتی از معترضان تایوانی به جزایر سنکاکو نزدیک شدند.

خروج با هشدار گارد ساحلی ژاپن

2006/10

یک کشتی از معترضان هنگ کنگی و چین وارد آبهای سرزمینی اطراف جزایر سنکاکو شدند.

خروج با هشدار گارد ساحلی ژاپن

2007/10

یک کشتی از معترضان چین وارد آبهای سرزمینی اطراف جزایر سنکاکو شدند.

خروج با هشدار گارد ساحلی ژاپن

2008/6

یک کشتی از معترضان تایوان وارد آبهای سرزمینی اطراف جزایر سنکاکو شدند.

خروج با هشدار گارد ساحلی ژاپن ب راگ یهارمه ا ددد دددد

2010/9

یک کشتی از معترضان تایوان نزدیک جزایر سنکاکو شدند.

2011/9

یک کشتی از معترضان تایوان نزدیک جزایر سنکاکو شدند.

2012/6

یک کشتی از معترضان تایوان نزدیک جزایر سنکاکو شدند.

وارد آبهای سرزمین شدند.

 7ت زا ن

   معتر هریزج رد ینیچ ناض

ستوا ور یییییییییییی ی

) )Uotsuriفرود آمدند که دستگیر و تبعید شدند

ساحلی تایوان
خروج با هشدار گارد ساحلی ژاپن ب دراگ یهارمه ا    
ساحلی تایوان
خروج با هشدار گ ه نپاژ یلحاس درا ن رد هک یماگ      
مجاورت آب بودند و با همراهی گارد ساحلی تایوان

Source: Tatsumi, 2013: 111-112

خروج با هشدار گ ه نپاژ یلحاس درا ن رد هک یماگ      
مجاورت آب بودند و با همراهی گارد ساحلی تایوان
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 .2تغییر در توازن ژئوپلیتیکی و بر هم خوردن امنیت منطقهای
ثبات منطقهی شرق آسیا ثباتی ناپایدار است ،یعنی وضعیتی است استوار ،اما تنها تا زمانی که در مع ض کی ضر

ررر رررربه

ناگهانی قرار گیرد و زنجیرهای از فعل و انفعاالت مخرب شروع شود .ق دنیازف ترد هه هههی برخ یایسآ یاهروشک ی ی    
تهدیدی است برای ثبات منطقه آسیا فاقد هر گونه ساختار امنیتی مشترک و بازدارندهی منطقهههای اس یاهروشک .ت   
کش ثعاب نا   
یه یژتارتسا یا کک کک
همسایهی منطقه دلخوریهای عمیقی از هم دارند ،آن هم در شرایطی که آسیبپ ریذ ی ی
شده است تا ناهنجاریهای وخیم داخلیشان تلختر شود .قدرت امروزی آسیا در وضعیت منطقهای آش تدمع و هتف   ًاًا
یه ،یسایس یا   
سازمان نیافتهای فعالیت میکنند ،وضعیتی که فاقد آن نوع از چارچوبهای چندجانبه ب راکمه یار یی یی
اقتصادی و امنیتی است .به این ترتیب ،آسیا در آن واح ا تیقفوم کی زا تسا یدامن مه ،د ق ه ،یداصت مممممممم ممممممممم یک
آتشفشان اجتماعی و هم یک تهدید سیاسی ) .(Brzezinski, 2007b: 142-143چین ک قیمع تاریثأت یاراد ه ی رب 

   

ته رین یا وی   
روی امنیت در منطقه میباشد و درحال مدرنیزه کردن قابلیتهای موشکی و هستهای بوده و بر فعالیت ت
دریایی و هوایی خود و همچنین دامنهی منطقه عملی رد شروضح نازیم و یتا

در .تسا هدوزفا ای ا هم ز مممم م مم ممممممممت نیر

بهانههای ژاپن برای توسعه نظامی تاکید بر سیاست نظامیگرایانه چین میباشد .آنها عنوان میکنن یارب نکپ هک د     
نظامی شدن فعالیت میکند که تهدید اصلی امنیت ژاپن میباشد .در این راستا آنها با بهرهگیری از هم پیم اکیرمآ ینا   
با استناد به آمار ارائه شده از سوی آمریکا به بزرگنمایی توان نظامی چین میپردازند ).(Shahali, 2011: 253
در حال حاضر آمریکاییها ،ژاپن را بهعنوان خط مقدم دفاعی خود تلقی نموده و آن را نزدیکترین پست دیدههب ینا
فعالیتهای روسها ،چینیها و کرهشمالی به شمار میآورند .همچنین همبستگی من و اکیرمآ عفا یاهروشک رگید     
  

صنعتی جهان با منافع ژاپن ،وجود صنایع مدرن و سرمایهگذاریهای کالن آمریکا و غرب در این کشو ،سکعلاب و ر

ی باا
ک نظ ما ی ی
به اهمیت راهبردی آن افزوده است ) .(Ibid: 30دولت ژاپن ،آمادگی خود را برای یک رزم رتشم شیا کک کک
ایاالت متحده را اعالم کرده است .نیروهای ژاپنی برای پیوستن به تفنگداران دریایی ایاالت متحده در غرب اقی ونا س س
س
یکنن اب هلباقم یارب هک د
آرام برای یک رزمایش نظامی یک ماهه آماده شدهاند .که در آن روی تمریناتی تمرکز می ی

   

سناریوی گرفتن جزایر اشغال شده توسط دشمن میباشد و این عمل سطح اختالفات را در منطق .تسا هدرب الاب ه     
اختالف بر سر این جزایره به عرصهی جدیدی برای به نمایش گذاشتن قدرت چین و ژاپن تبدیل شدهه است ..این
دولتها میدانند که هر گونه تحولی در رابطه با این موضوع میتواند حمایت فوری مردم را بدنبال داش شاب هت دد ددد .باا
یکنددد .واش تگن ننن
این حال دخالت ایاالت متحده آمریکا (به عنوان یک متحد نزدیک ژاپن) وضعیت بیشتر پیچی م هد یی یی
خواسته است که مسئله به صورت مسالمت آمیز حل شود .سخنگوی وزارت امور خارجه ویکتوریا نولند گفته استتت
که« ،هرگونه اقدامات تحریک آمیز در این رابطه کمکی به حل آن نمیکند») .(Singh, 2012هر چند که پس از پای نا
جنگ جهانی دوم و به ویژه پس از پایان جنگ سرد ،استفاده از نیروی نظامی به منظور به دست آوردن س ات ینیمزر   
حد زیادی ناموفق و از نظر بین المللی نامشروع میباشد) . (Zacher, 2001ولی با افزایش مانوره و نیچ یماظن یا
یرود ک یکیتیلپوئژ نزاوت ه    
ژاپن با متحدین فرامنطقهای خود در محدوده آبهای سرزمینی مورد اختالف ،ب م نآ می یی یی
منطقه بر هم بخورد و امنیت منطقه را با چالش بزرگی روبرو کند .لذا با توجه ب ا یدربهار تیمها ه ی رد ،هقطنم ن      
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آینده باید شاهد گسترش اختالفات سرزمینی کشورهای منطقه شرق آسیا و تغییر در توازن ژئوپلیتیکی آن ب روضح ا   
قدرتهای فرامنطقهای باشیم.
 .3تداوم بحران ژئوپلیتیکی و اخالل در روند همکاریهای اقتصادی شرق آسیا
رویکرد چین در خصوص همکاری با ژاپن برای توسعه شرق آسیا صلح آمیز و شکوفا و در دو جهت بین قطبهای
میراث تاریخی و روابط اقتصادی موجود در حال حرکت است ) .(Goldstein, 2005: 163از ی نیچ رد وس ک  ،،،، ،،،از
دیرباز ملیگرایی ضد ژاپنی در برابر رفتار تهاجمی ژاپن در گذشته شکل گرفته اس و یخیرات هظفاح هکیروطب .ت   
سیاسی برگرفته از تنش تاریخی میان دو کشور میتواند باعث بکارگیری نیروی نظامی شود که پیامدهای جدی ب یار
لگ هجوتم ینیچ یار    
آینده منطقه آسیا و اقیانوس آرام در بر داشته باشد ) .)Jin, 2006از سوی دیگ مع ناربهر ،ر للل للل
یباشد
هستند که توسعه اقتصادی چین وابسته به ادامهی همکاریهای اقتصادی نزدیک با ژاپن می ی

(Beukel, 2011:

) .5بر اساس نظریههای وابستگی متقابل ،وابستگی متقابل اقتصادی و دیگر روابط فراملی می هب رجنم روشک ود نا    
منافع مشترکی میشود که از درگیریهای نظامی بین دو کشور جلوگیری خواهد ک در

).(Keohane and Nye, 2001

با این حال ،روابط گسترده اقتصادی و وابستگی متقابل آشکار اقتصادی بین چین و ژاپن در دوره پس از جنگ س در
نگرشهای جدید به یکدیگر را ایجاد نکرده است و جلوگیری از وخامت بیشتر روابط میان دو غول اقتص قرش یدا   
آسیا را با شکست مواجه کرده است ).)Yahuda, 2006
تنشهای سیاسی بر سر این جزایر و بازتاب آن در تظاهرات خیابانی چینی به عرصه اقتصادی گسترش یافته اس و ت
باعث شده تا تعداد زیادی از شرکتهای ژاپنی به طور موقت در چین دس نشکب راک زا ت

ددد ددد
د . (Vandendriessche,

) 2012: 2با وجود ابراز تماسهای لفظی برای افزایش ملیگرایی ،هر دو کشور چ یگتسباو شزرا دیاب نپاژ و نی     
متقابل اقتصادی را درک کنند و مناسبات را بیش از حد با خطر مواجه نکنند .با این حال ،اگر چه روی یورا ی ییایرد    
بعید است ادامه داشته باشد ،ولی بیاعتمادی استراتژیک همچنان بین توکیو جو نکپ و  و تشاد دهاوخ د      

(Osti,

).2013: 9
بحران ژئوپلیتیکی ژاپن و چین از پایداری و تداوم نسبی برخوردار است و بسادگی قابل حل و بر طرف شدن نیست
زیرا موضوع این بحران و کشمکش ،ارزشهای جغرافیایی (جزایر سنکاکو/دیائویو) هستند که در زمرهی من یلم عفا   
و جمعی کشورهای مذکور محسوب میشوند .لذا از لحاظ کارکردی تداوم این رون زا متسیس جورخ هب رجنم ،د      
حالت تعادل و بروز اخالل در همکاریهای اقتصادی و فرآیندهای فضای جغرافیایی کشورهای ش دهاوخ ایسآ قر    
شد.
 پیامدهای ژئوپلیتیکی و چشمانداز تحوالت در سطح فرامنطقهای .1مداخله ایاالت متحده آمریکا و نقش آن در بحران ژئوپلیتیکی چین و ژاپن
ژاپن تا سال  1941به مدت ده سال با چین در جنگ بود ) .(Ezzati, 2007a: 41آمریکا برای تحقق پیمان صلح ژاپن
(سپتامبر  ،)1951دست به تجدید حیات اقتصادی ژاپن زد و این اقدامی پیشگیرانه برای از دست دادن ژاپن بو رب .د   
اساس این پیمان در سانفرانسیسکو تمام مناطق از دست رفته ژاپن عودت داده میشود .بعد از فرو نشستن دشمنیها
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د. (Yang,2005:270-
و ستیزههای دوران جنگ ،آمریکا و ژاپن در یک صف مقابل (کمونیستها) ق ندوب هتفرگ رار د دد ددد

) 271آمریکا فقط از طریق یک اتحاد نزدیک با ژاپن خواهد توانست از بلندپروازیهای چ ریگولج نی ی و 

روهظ زا    

ناگهانی آن جلوگیری به عمل آورد ).(Brzezinski, 2007a:192
ماده  5پیمان امنیتی ایاالت متحده و ژاپن ( )1960بیان میکند که «هر دو طرف (ای  اکیرمآ هدحتم تالا و نپاژ  )))) ))))) به
رسمیت میشناسد ،چنانچه حمله مسلحانه علیه هر طرف در مناطق تحت اداره ژاپن صورت گیرد و ص تینما و حل   
آنرا به خطر اندازد با آن به صورت مشترک ،برخورد میکنند» .به این معنی که س سسرزمینهاایی ک  تحت ه

اا اااداره ژاپن

است ،اگر مورد حمله مسلحانه قرار گیرد ،ایاالت متحده آمریکا باید اقدام مشترک برای پاسخگویی به آن انجام دهددد
ت متحدهه آمریکاا هررر دو عنو نا
) .(Yamaguchi, 2013از آنجا که اداره این جزایر به ژاپن منتقل شد ،ژاپن و ای الا ت ت
کردهاند که جزایر مورد اختالف در محدوده قرارداد  1960امنیت دوجانبه آنها قرار می ی
یگیرند ).(Fravel, 2010:148
ی آن را تغییررر
ژاپن از کنترل جزایر (هر چند محدود) برخوردار است ،که چین تنها میتواند با استفاده از نیروی نظ ما ی ی
ی ق ار ررر دارد
دهد .پیمان امنیتی آمریکا و ژاپن به عنوان یک عامل بازدارنده قوی در برابر چنین استفاده از نیروی نظ ما ی ی
به طوریکه درگیری مسلحانه در آینده بعید بنظر میرسد ).)Fravel, 2010
چالشهای سیاسی عمده ژاپن (به عنوان شریک راهبردی آمریکا) در ارتباط با کشورهای همسایه و خارجی ،همو هرا
از سیاستهای دولت آمریکا تأثیرپذیر خواهد بود .سیاستهای دولت اوباما در تمرکز بر منطق ایسآ ه ی و کیفیساپ 
بخصوص شرق آسیا در جهت حفظ برتری سیاسی ،اقتصادی و نظامی بر مهمترین رقیب خود در منطقه یعنی چین و
اعالم علنی این سیاست از سوی آمریکا در سال  2012نشان از اهمیت منطقه آسیای پاسیفیک از دیدگاه آمریک ،دراد ا
اما همه نشانههای موجود حاکی از آن است که آمریکا به این واقعیت رسیده است که انتقال و تمرکز اساسی سیاست
این کشور به منطقه مذکور ،به تنهایی از عهده آمریکا خارج میباشد و لذا در وهله اول به یاری شرکای س یتن

خ خخود

ت تو نا
(ژاپن و کره جنوبی) چشم دوخته است .تحلیلگران سیاسی کاهش بودجه نظامی آمریکا و در پ یوقت نآ ی تت تت
نظامی چین و بر هم خوردن تعادل نظامی در منطقه را عامل بروز و نو نیا رد ینیمزرس فالتخا ندش  ممممم ممممممنطق و ه
بخصوص تشدید اختالفات بین ژاپن و چین بر سر جزایر مورد اختالف میدانند .بالطبع در صورت ادامه تنشششه یا
موجود در منطقه امنیت و صلح در آسیای پاسیفیک دستخوش تحوالتی خواهد شد .لذا با ادامه فعالیتتته رین یا وی   
دریایی چین در منطقه آبهای جزایر مورد اختالف دو کشور و اعالم منطقه شناسایی دفاع هوایی از سوی چ هک نی   
جزایر مورد اختالف را نیز شامل میشود ،تنشهای منطقهای فعلی بین چ عبا زور ره ،نپاژ و نی ا ت د ا هز       ب ببه خود
میگیرد). (Shahali, 2011: 255

نحوه تکامل و رشد روابط آمریکا -ژاپن تأثیری حیاتی در آینده ژئوپلیتیک چین دارد .ژاپ هم دحتم ن م   ،م  یروح و   
جهانی آمریکا است ،اما هنوز از لحاظ امنیتی تحت الحمایه است ) .(Brzezinski, 2007a:175دخالت واشنگتن را در
واقع میتوان به عنوان تالش برای جلوگیری از ظهور چین در نظر گرفت .این نیز آشکار است که هر دو کشور چین
و ژاپن مشتاق به انجام یک جنگ تمام عیار که صلح و ثبات منطقه را بر هم بزند نیستند بطوریکه همگرایی اقتصادی
دو کشور موضوع را پیچیده کرده است .واکنشهای پکن نسبت به این موضوع ،میتواند یک آزمایشی ب یاعدا یار   
ظهور صلح آمیز چین باشد ) .)Singh, 2012بنابراین احتما ًالًال اختالف بر سر جزایر در حال شکل دادن به یک مشکل
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ت . (Waseda University Japan–US Research
ژئواس سا اکیرمآ هدحتم تالایا و نپاژ ،نیچ نیب کیژتارت تتتتتتتت تتتتتتتت

) Institute, 2008–2010: 76که نقش ایاالت متحده میتواند توازن قوا را به نفع ژاپن شکل دهد و بر حفظ و کنت لر
جزایر تاکید نماید.
 .2راهبرد آسیا-پاسیفیک ایاالت متحده و تالش برای ثبات منطقه
آسیای پاسیفیک به لحاظ سیاسی فاقد ساختارهای یکپارچه ساز و نهادهای اقتصادی و اجتماعی همراه آن که اتحاد و
یکپارچگی اروپای ساحلی را شکل بخش م ،هدی یی یی
یباشد ) .(Cohen, 2008: 549اقی لماع کی مکح رد مارآ سونا     
هب        

وحدت ژئوپلیتیکی ،با وجود وسعتش ،مدت مدیدی است که به عنو لصتم یکیتیلپوئژ لمع نادیم کی نا

یکدیگر در نظر گرفته شده است .ژاپن میل دارد تسلط خود را بر اقیانوس آرام گسترش دهد و چن نکمم یرما نی    
است در آینده تحت نظارت ایاالت متحده آمریکا انجام پذیرد ) .(Ezzati, 2009a: 130احتمال تبدیل شدن چ هب نی   
یدهد
قدرت بزرگ در جهان آینده ،قوی است و چنین قدرتی طبعًاًا حوزههای نفوذ خود را گسترش می ی

(Hafeznia,

) .2009: 157ظهور چین به عنوان کانون یک منطقه جدید ژئواستراتژیک نهتنه ن فعض هب ا ف  هدحتم تالایا ذو وو و ووو ووووووو
روسیه در غرب و پاسیفیک شمالی ،بلکه به تغییرات در خود چین مربوط میشود ).(Cohen, 2008: 470
چین یک بازیگر منطقهای و جهانی است و روی این اصل باید همراه با آمریکا و روسیه به عنوان یک بازیگر کلی ییدی
در «بازی بزرگ جدید» ملحوظ نظر قرار گیرد .مداخله آمریکا باید تحت این شرایط مورد توجه قرار گی تسایس .در   
آمریکا از یک سو در جهت مقابله با آرمانهای چین برای تبدیل شدن به یک قدرت برت رارق ناهج رد یداصتقا ر     
دارد و از طرف دیگر ،در پی ممانعت از دستیابی روسیه به یک نقش مسلط در منطقه میباشد ).(Ezzati, 2009b: 23
چین پس از فروپاشی شوروی سابق بزرگترین مسأله سیاسی و ژئواستراتژیکی آمریکا شده است .از یک سووو ش کیر
ت که
اصلی بازرگانی آمریکاست و طرفداران قوی در واشنگتن دارد؛ از سوی دیگر چ  یناهج تردق اهنت نی اس تتتتت تتتتت
دشمن ایدئولوژیکی آمریکاست و یک قدرت هستهای است که تحت کنترل مستقیم آمریکا نیست و این خصوصیات
چین را به عامل ترس و نگرانی برای آمریکا تبدیل کرده است؛ از این رو بزرگترین مشکل امنیت آمریکا ،چین اس سست
یکن  هک د ه  م و دراد شزرا اپورا نز     
و برژینسکی چین را جزئی از لنگر شرقی سیاست آمریکا در اوراسیا تلق م ی یی یی
).(Ezzati,2005:226
کرانه غربی اقیانوس آرام پر سرعتترین منطقه رشد دنیا در نیم قرن گذشته بوده است .این منطق  داصتقا ود ،ه بب بببرتر
یفرس .دت
جهان ،ژاپن و چین را در خود جای داده است .چین تقریبًاًا یک چهارم صادرات خود را به ایاالت متحده می ی
یکنن وغل ار د   
اگر آمریکا از ورود محصوالت چینی جلوگیری کند ،یا تعرفههایی که کاالهای چینی را غیر رق م یتبا یی یی
ی
نماید ،چین با بحرانهای اقتصادی بسیاری روبرو خواهد شد .این واقعیت در مورد ژاپن و دیگر کشو ایسآ یاهر ییی یی
نیز صادق است .از نقطه نظر نظامی ،ایاالت متحده میتواند دسترسی ب زاین هک ینامز ره ار مارآ سونایقا ه ب اا ا ااا اااااااشد
محدود کند .از نقطه نظر اقتصادی ،ایاالت متحده به تجارت با آسیا وابسته است ،اما نه به آن اندازه که آسیا از لح ظا
تجاری به آمریکا وابسته است .بنابراین آسیای شرقی هیچ اقدام موثری در برابر اقدام نظامی یا اقتصادی آمریکا ن اد رررد
).(Fridman,2011: 127-130
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این که صحنهی روابط جهانی چگونه در شرق آسیا شکل بگیرد ،ناگزیر بر امنیت جهانی تأثیر خواهد گذاش نیا .ت   
امر نیز خود بستگی دارد به اقدامات دو کشور برتر شرق آسیا ،یعن و نیچ ی

اکیرمآ هک نیا و ،نپاژ        چگون رب ه   

اقدامات آنها تأثیر بگذارد ) .(Brzezinski, 2007b: 142-143افزایش مناقشات سرزمینی در شرق آسیا با قدرتگی یر
چین ،ایاالت متحده را بر آن داشته تا با راهبرد بازگشت به آسیاا-پاس صرد کیفی دد دددد کنت زا نیچ راهم و لر

یرط ققققققققق

حضور بیشتر در منطقه و حمایت از متحدان کلیدیی چون ژاپن برآید که از این طریق به افزایش ثبات در شرق آسیاا
برای پیشبرد اهداف استراتژیک خود و متحدانش بهره ببرد.
 .3تأثیر سیاست چرخش به شرق آسیای ایاالت متحده بر ایران
تنش فزاینده میان ژاپن و چین بهعنوان دو ق ترد

مط حر

در منطقههه ش یسآ قر اا ااا ب رس ر    جزای اکنس ر ک یوئاید/و و و

بهرهبرداری از مناطق انحصاری اقتصادی دریایی دو کشور در آبهای مورد منازعه ،توانائیهای دری دشر هب ور یئا    
چین ،تالش چین برای کنترل بیشتر روند تجارت جهانی در منطقه و افزایش ساخت جزایر مصنوعی در دریای چ نی
جنوبی از جمله مواردی است که عرصه رقابتهای ایاالت متحده آمریکا برای کنترل و مهار رشد هژمونیک چ رد نی
شرق آسیا شده است؛ لذا آمریکا با اتخاذ راهبرد جدید «چرخش به آسیا» 1بر مناطقی دیگری مانند خاومیانه ک نآ رد ه
درگیر و دارای منافع مهمی است علیالخصوص کشور ایران تأثیرگذار خواهد بود.
ایاالت متحده آمریکا در قرن  21سیاست خارجی خود را بر یک راهبرد کالن پایهریزی نموده است که از آن ب مان ه   
«چرخش به آسیا» یاد میکنند .منظور از آسیا در این سیاست همان منطقه شرق و جنوب آسیا است که ایاالت متح هد
جزئی
ترجیح میدهد این منطقه را جزئی از منطقهای بزرگتر به نام آسیا-پاسیفیک بداند و ایاالت متحده آمریک  زین ا جج جج
از آن است .این راهبرد دارای ابعاد مختلف اقتصادی ،سیاسی و نظامی-امنیتی است () .Iran-Eurica,2016اتخاذ این ن
ن
راهبرد در سال  2010بیانگر تغییر رویکرد واشنگتن به سمت شرق با هدف مطمئن ساختن متحدین خو د د ررر منطقه
آسیای جنوب شرقی مبنی بر بازگشت به آسیا و عزم این کشور برای مقابل ار نیچ اب ه

یده یساملپید .د   
اشن ن م  ییییی ییییی

آمریکا در این سال بصورت مستقیم نشاندهنده حضور ایاالت متحده آمریکا در منازعات سرزمینی در دریای جنوب
شه اکیرمآ یا   
چین و زورآزمائی با چین میباشد .بدنبال تصمیم دولت ژاپن برای خرید جزایر س کاکن ووو/دیائو ،تالش ش
ن و ژاپ ار تیعضو ن    وخیمممتر
برای مطمئن ساختن ژاپن از عزم آمریکا بیانگر حضور آمریکا در مناقشه ارضی چین ن
نموده است و از سال  2010آمریکا حضور نظامی خود را در کره جنوبی برای به چالش کش ازفا نیچ ندی ییی ییییش داده
ته رد ینونک یا   
یرس اسح هک د سی تتت تتت
است ). (Parwaz,2015با تغییر دولت در آمریکا در سال  ،2017ب من رظن ه ییی ییی
مناسبات چین و آمریکا کاهش پیدا کند .چین و ایاالت متحده امریکا ،طی ساله ر تباقر حطس ریخا یا اااا ااااا از ابع دا
ی-امنیت نیون ی  ،،، ،،درصدد اجیا  دد ددد موازن ارب رد ه بب بببر
اقتصادی افزایش داده و از طریق ایجاد اتحاد و ائتالفهای سیاسی ی
یکدیگر برآمدهاند ().Monfared,2015
خاورمیانه از جمله مناطقی است که از سیاست چرخش به آسیا تأثیر میپذیرد .اگر ایاالت متحده در پی تغییر ک نونا
سیاست خارجی خود به سمت جنوب شرق آسیا است ،میباید تعهدات خود در خاورمیانه را کمتر کند و همزمان به
. Pivot to Asia
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یکنن تیوقت د   
مدیریت این منطقهی چالشزا نیز بپردازد .از همینرو برنامهها و سیاستهایی که در منطق م ذاختا ه ییی ییی
کننده همین رویکرد و در چارچوب سیاست کالن چرخش به سمت جنوب شرق آسیا است .این سیاستها عبارتند
از :جلوگیری از ایجاد هژمون نفتی در خاورمیانه از طریق توازن جدید نفتی میان ایران و عربستان ،حل مش اب تالک   
ایران از طریق مسالمتآمیز ،کاهش نیروهای نظامی در منطقه ،عدم درگیری جدی در بح ار نننه و قیوشت ،هقطنم یا
تقویت قدرت نظامی (متکی به توان داخلی یا اتحاد درون منطقهای) متحدین میباشد .قدرتگیری قوه مجریهههای در
ایران ،که سیاست خارجی تعاملی را اولویت خود قرار داده است فرص یا یارب یت ا م تال ت دوب هدح زا یشخب هک     

  

چالشهای خود در منطقهی خاورمیانه را حل کند و از طرف دیگر نیز با امتیازگیری از ظرفیتهای ای قطنم رد نار هه ههه،
بر روند حل دیگر چالشهای آمریکا در سوریه ،یمن ،فلسطین ،عراق ،لبنان و ...اثر بگذارد .ای  هدحتم تالا ه ینچم ن    
همزمان در منطقهی خاورمیانه در پی ایجاد موازنه قدرت میان ایران و همپیمانانش و شورای همکاری خل سراف جی   
بوده است .سیاستهای آمریکا در آغاز مذاکرات هستهای با ایران و در عین حال تقویت توان دفاعی متحدان منطقههه-
ایش نشانهای بارز از این رویکرد است .پیگیری برقراری مناس و یداصتقا تاب
متوقف کردن برنامهی نظامی -هستهای از اهداف آمریکا طبق هم نا

سانش ا د یی ی د ناریا کیتاملپ ر یازا      

سیاس  دوب لحاس ارف یاوق نزاوت ت (((((( (((((((Iran-

) .Eurica,2016به عبارتی دیگر ایاالت متحده با یک چرخش مالیم درصدد است تا مسئولیت خود را در خاورمیانه
به حداقل برساند و به سمت شرق آسیا حرکت کند ،که در این بین با پذیرش ایران به عنوان قدرت منطقهای اثرگذار
در مناقشات خاورمیانه فرصتهای جدیدی را فراروی ایران برای نقشآفرین عزانم لح رد رتشیب ی ا قطنم ت ههههه ههههههای و
حفظ و تثبیت قلمروهای ژئوپلیتیکی برای ایران را فراهم ساخته است.
ل
در این راستا جمهوری اسالمی ایران هم اکنون بواسطه برخورداری از ابزارها ،اهرمها وپتانسیله  هوقلاب یا وو ووو بالفعل ل
تساززز درعرصهههه یا
تأثیرگذار ملی ،منطقهای و بینالمللی متناسب در سیاست خ شونرس یروشک ناونعب( یجرا تتتت تتتت
ته ا )ا ززز تو  یحارط یارب مزال نا و وو وووو اج ارتسا یار تت تتتژی حضوررر
بینالمللی و برخوردار از تعادل استراتژیکی با ق رد ت ت
گسترده در عرصههای بینالمللی و بخصوص تعامل و همکاریهای مؤثر منطقهههای و فرامنطقهههای برخو ادر ررر اس سست.
توجه به این ضرورت استراتژیک که نتیجه بارز همراهی و درک مولفههای ژئوپلیتیک باز ایران است ،عم ًالًال منوط به
توان کنش مدیریتی جهت بهرهبرداری از فضای درحال گذار بینالمللی است ().Rashnoo,2015
نتیجهگیری
کارکردهای ژئوپلیتیکی پدیدههای جغرافیایی عم ًالًال منوط به میزان بار سیاسی و تحوالت سیاسی در این پدیدههاست
درک چگونگی شرایط زمانی و مکانی این تحول و استفاده از آن بهعنوان فرصت و یا تهدید ،ضمن لزوم برخورداری
تصمیمگیران از دانش و توجه کافی ،بیانگر ظرفیتهای ژئوپلیتیکی بالقوه و ی س یاهدحاو رد لعفلاب ا یاسی تسا 

    

) .(Rashnoo,2013:143یکی از رویکردهای جغرافیدانان سیاسی و ژئوپولیستیسینها این اس و هاگتساخ هب هک ت   
منشأ مناقشات و مداخلهها پیببرند تا اهداف ،منافع و عالیق ژئوپلیتیک هر یک از بازیگرانی که در منطق ابند هب ه للل لللل
مداخلهی آن هستند ،را شناسایی کنند و از این طریق به تبی و تلع نی

شچ و هلخادم ییارچ ممممم ممممممان نآ تالوحت زاد   

بپردازند () .Rashnoo & Hamidi,2013:43بنابراین با توجه روند تحوالت نوین جه قطنم رد ینا هه هههی ش و ایسآ قر
خاورمیانه با تأکید بر آثار استراتژیک آن بر جایگاه جمهوری اسالمی ایران در این پژوهش نیز منشأ مناقشات ب رس ر   
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پدیدههای جغرافیایی (جزایر سنکاکو/دیائویو) را با نگاهی به سیر تاریخی تحوالت در منطقه ژئوپلیتیکی شرق آسیا و
شناسایی بازیگران مداخلهگر و همچنین منافع و اهداف آنها چرایی این مناقشه و پیامدهای آن را در سطوح منطقهههای
و فرامنطقهای تبیین شده است.
اختالفات ارضی نسبت به یک گروه از جزایر غیر مسکونی در دریای چین شرقی به مسئله مهمی در روابط دو کشور
نو
چین و ژاپن در بیست سال اخیر تبدیل شده است .زنجیرهای از جزایر ،شناخته شدهه بههه عنواننن س کاکن ووو در ژاپن ن
یباشنددد .باا
دیائویو در چین ،متشکل از تعدادی جزایر کوچک سنگی که از اهمیت اقتصادی و تاریخی برخو ادر ررر می ی
ی از
این حال ،آبهای اطراف جزایر از نظر ماهیگیر غنی هستند و برآورد میشود که رسوبات بستررر آن من با ععع وس عی ی ی
نفت و گاز را در خود جای داده باشد .عالوه بر ارزش اقتصادی جزایر و گسترش آن در دریای چین ش قر ییی ،جزایررر
با حس ملیگرایی درهم تنیده شدهاند ) .(O’Shea, 2012نتایج تحقیق نشان میدهد طبق قو ملا نیب نینا ل ریازج یل     
سنکاکو جزئی از سرزمین ژاپن محسوب میشود که در نخستین جنگ میان چین و ژاپن در سال  ،1985توسط ژاپن
تصرف گردید اما چین آن را قبول نمیکند و ادعای مالکیت خود بر جزایر را با استناد به اسناد تاریخی مطرح میکند
از این رو چین به همراه هنک کنگ و تایوان ،آبهای سرزمینی جزایر تحت حاکمی ق ضرعت دروم ار نپاژ ت ر

را      

میدهد که این امر باعث بر انگیخته شدن حس ملیگرایی ضد ژاپنی در منطقه شده است.
یباش رد هک د   
چشمانداز تحوالت منطقه ژئوپلیتیکی شرق آسیا در دو سطوح منطقهای و فرامنطقهای حاکی از این می ی
سطح منطقهای پیامدهای ژئوپلیتیکی این اختالفات مرزی و ادعاهای ار کاکنس ریازج رس رب یض و ثعاب ویوئاید      /
تشدید تعارضات ژئوپلیتیکی در منطقه با بروز تظاهرات مردم چین در شهرهای مختلف آن ،حمله به سفاارت ژاپ ،ن
به آتش کشیدن پرچم ژاپن و تبع آن رشد ملیگرایی افراطی در منطقه ش .تسا هد

   همچن  اب نی ا یاهرونام شیازف     

نظامی چین و ژاپن با متحدین فرامنطقهای خود در محدوده آبهای سرزمینی مورد اختالف ،بیم آن میرود ک نزاوت ه   
ژئوپلیتیکی منطقه بر هم بخورد و امنیت منطقه را با چالش بزرگی روبرو کند؛ لذا عدم تعادل در نظم منطقهههای ش قر
آسیا که با اختالفات مرزی و ادعاهای سرزمینی بر سر جزایر به عنوان ارزشهای جغرافیایی دو ق طنم رترب ترد قق ق ققققه
یتوان  ییارگمه دنور د و
یشو ت هب و د بب ب ببببع آن می ی
یعنی ژاپن و چین ،باعث تداوم این بحران ژئوپلیتیکی دیرین م ه یی یی
همکاریهای اقتصادی بین کشورهای شرق آسیا را با مشکل مواجه کند .بطوریکه موجب شده که شرکته مهم یا   
ژاپنی در چین دست از کار بکشند.
یخواهد
در سطح فرامنطقهای نیز ایاالت آمریکا به عنوان بازیگر اثر گذار در این بحران ژئوپلیتیکی و متحد ژاپن می ی
ظهور قدرت جهانی چین را به چالش بکشد و در این راه حامی ژاپن میباشد که مانورهای نظامی مش نپاژ اب کرت    
در محدوده آبهای ساحلی جزایر مورد اختالف انجام داده است .لذا حضور ایاالت متحده میتوان ر اوق نزاوت د ا هب    
نفع ژاپن شکل دهد و بر حفظ و کنترل جزایر تاکید نماید .همانطورکه آمریکا ب یسآ دربهار ذاختا ا اااا ااااا-پاس هب کیفی   
افزایش حضور خود در منطقه برای کنترل و مهار چین میپردازد تا ثبات در شرق آسیا را برای متحدانش فراهم کند..
اما با توجه به اختالفات مرزی و ادعاهای ارضی تعداد کثیری از کشورهای منطقه ش و ایسآ قر رتسا تیمها اااا اااااتژیک
آسیای پاسیفیک برای بازیگران مداخلهگر در تمامی سطوح قدرت ،ش میسرت دها    چشمممان تالوحت زا یدیدج زاد    
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ناشی از اختالفات مرزی و ادعاهای ارضی ،حضور و مداخله قدرتهای فرامنطقهای در منطق میهاوخ ایسآ قرش ه     
بود.
ق آسیاا ب ببا ه فد
اتخاذ راهبرد چرخش به آسیا در سال  2010نیز بیانگر تغییر رویکرد ایاالت متحده ب رش تمس ه ققق ققق
یده .د ک رد ه
مطمئن ساختن متحدین خود در آن منطقه ،مبنی بر عزم این کشور برای مقابله و مهار چین را نشان می ی
این فرآیند آمریکا ناچار است تعهدات خود در خاورمیانه را کمتر کند و ایران را به عنوان قدرت منطقهای اثرگذار در
کجانبه
معادالت خاورمیانه بپذیرد؛ کمااینکه با حل مسالمتآمیز مساله هستهای و برداشتن تدریجی تح یر مممه ی یا کک کک
علیه ایران فرصتهای جدیدی را فرا روی ایران برای نقشآفرین ایس تالداعم رد رتشیب ی سی صتقا و  ا ید       منطقه
خاورمیانه با برقراری توازن نفتی ،استفاده از امتیاز ایران برای حل بحرانها و منازعات داخلی عراق و سو  هیر فف فففراهم
کند.
همچنانکه پژوهش حاضر نشان داد اختالفات مرزی و ادعاهای ارضی در اکث م عاونا نوناک ناهج طاقن ر ننننن نننننناقش تا
ژئوپلیتیکی در بین کشورهای درگیر منطقه و سایر قدرتهای فرامنطقهای میباشد .بنابراین این منازعات در صورتتی
که راهکار بهینه برای برون رفت از آن طراحی نگردد محملی برای افزایش رقابتها و نا امنیه طانم رگید رد ا ققققققق را
نیز فراهم خواهد کرد .از سوی دیگر اش فار

یقحت زکارم ق هب یتا ب ارح ننننن ننننننه نیمزرس یا ی نم رد هتفرگ لکش  ااااا ااااااطق

استراتژیک میتواند شرایط را فراهم سازد تا کشورها با اتخاذ راهبردها و کدهای ژئو نزاس یکیتیلپ دد ددده ب  لابند ککسب
ی
منافع ملی بیشتر برای خود باشند البته این امر مشروط به آن است ک و اهدربهار ه نارگیزاب فادها      را ب تسرد ه یی یی
شناسایی کرد .همانطور که با شناخت صحیح از اهداف ایاالت متح ختا رد اکیرما هد ااا ااااذ راهب ب تکرح در

ههه هههه آس یای

شآفرینی
شرقی ،ایران به عنوان بازیگری مهم در خاورمیانه از این فرصت بوجود آمده برای کسب منافع مل و ی نقش ش
بیشتر در این منطقه بهرهمند شده است .بنابراین شناخت و آگاهی از تحوالت ژئوپلیتیکی دیگ طانم ر ققققق ب  هجوت ا بب ب ببببه
پیوستگی تحوالت جهانی و اثرات منطقهای آن امری ملزم میباشد که در این تحقیق با به تصویر کش دی ننن اختالف تا
ق آس ا و ای ززز
سرزمینی دو قدرت در منطقه شرق آسیا یعنی ژاپن و چین اثرات و پیامدهای آن از سویی بر منطق رش ه قق قق
سوی دیگر بر ایران در خاومیانه نشان داده شد .البت قحت ه ق  و یهاگآ مزلتسم مهم نیا  ا رش ااا ا ااا ااااااااف مس الوئ ننن اع زا م
تصمیمسازان و تصمیمگیران کشور بر یافتهها و تحلیلهای علمی دانش ژئوپلیتیک در رابطه با اینگونه تحوالت می ی
ی
باشد.
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