انتخابات ریاستجمهوری  2016امریکا؛ احیای جنبشهای «ضدنظام»؟
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چارچوب استراتژی نوین دریایی چین

مقدمه
نیروی دریایی چین در یک ماه اخیر اقدام به برگزاری
مجموعهههای از رزمههای هههای دریههایی م هه ر

تا اوا چ دهه پی

عمده تمرکز مراکز یا ه ذذاری

بهها

در زمینه ا رات ی دریایی چین روی حوزه پا یفیک

پاکس ان ،ایران ،برخهی ک هورهای عربهی و رو هیه از

غربی و عملیهاتههای نیهروی دریهایی ایهن ک هور در

آبهای اقیانوس هند تا دریای مدی رانهه کهرده ا ه

رابطههه بهها تههایوان و ادعاهههای ههرزمینی در دریاهههای

پر

ی که در این رابطه به ذهن م بادر میشود ایهن

جنوبی و شرقی چین معطوف بود که از آن به عنهوان

ا

آیا این رزمای ها تحهویی در ا ه رات ی دریهایی

 »offshoreیا همهان «راهنمهای ا ه رات یک

«defense

چین قلمداد میشوند و در معادالت قدرت این مناطق

دفاع فعال آبهای احلی» یاد میشد حوزه عملیاتی

در دو طح

آن بر «دو زنجیره جزایر» م مرکهز بهود کهه روی ههم

اثرگذار خواهند بود؟ پا خ به این پر

کالن و خرد قابل ارزیابی خواهد بود در هطح کهالن

رف ه شامل اکثر مناطق دریای چهین شهرقی و شهر

این رزمای ها گامی مهم به هوی هههور ا ه رات ی

آ یا میشد 1امها بهه دنبهال اعهالم ممموریه

دریایی نوین چهین در دریاههای دور خواههد بهود در

تاریخی تو چ هوجین تائو در هال  2002مبنهی بهر

طح خرد (درون منطقهای) ،اهمی این رزمهای هها

خلهق چهین ،ح هور

«افزای

نق

بینایمللی ارته

جدیهد

را باید در چهارچوب روابهچ چهین بها ایهن ک هورها و

گس رده نیروی دریایی در مناطق مهم و بحرانی دنیا و

در آن برگههزار

همکاری بهینایمللهی بها قهدرتههای ناهامی

منطقهههای برر ههی کههرد کههه رزمههای

میشود این نوش ار میکوشد بهه ایهن پر ه
طح ذکر شده پا خ دهد

در دو

افزای

جهان» نیروی دریایی چین به تدریج به م تهرویج
عملیاتها و نو ازی نیروی دریایی خود گام برداشه
در ا ناد دفاع ملی الههای  2010 ،2008 ،2006و
 ،2013خطوط راهنمای وی و گس رش حجم ،دامنهه

رزمایشهای مشترک دریایی چین؛ از کرانههای اقیانوس هند تا دریای مدیترانه
و طیف عملیاتهای نیروی دریایی بارها مهورد تمکیهد
قرار گرف

ا رات یک دریایی ا

بها ایهن حهال ،اهمیه

2
ایهن

دوی چین در ادامه و به صورت جهدیتهر

رزمههای ههها چههه از ناههر قابلیهه ایجههاد تغییههرات

در  26می ال  ،2015بها ان هار ا ه رات ی ناهامی

ا رات یک در معهادالت قهدرت و چهه نهوع ،تعهداد و

جدید ،ضرورت تغییرات بزرگ و نو هازی در رویکهرد

ارزش ا رات یک نهاوگروهههای بکهار رف هه در آن بهه

ناامی به وی ه نیهروی دریهایی خهود را مطهر کهرد

تنهایی در چارچوب ا رات ی کالن دریایی چین قابل

محور اصلی این ا رات ی نیهز کهه همهان «راهنمهای

در

جغرافیهایی ،پهوی ههای

دفاع فعال» نام دارد ،نیروی دریایی به تهدریج تمرکهز

امنی ی و تجاری درون منطقهای ،رقابه

خههود را از دفههاع از آبهههای ههاحلی بههه تلفیقههی از

فرامنطقهای و ماهی روابچ دوجانبه چین با ههر یهک

آبهای هاحلی بها دفهاع از آبههای آزاد تغییهر داده

از ک ورهای فو نیز نق ی مههم در فههم کهموکیهف

 .براین مبنا ،نیروی دریایی چین شروع به اجرای

د ور کار دفاعی چهین در ایهن رزمهای هها خواههد

ا

نیس  ،بلکه موقعیه

عملیههاتهههای دریههایی و ح ههور دائمههی در آبهههای

داش

اقیانوس هند ،خلیج فارس ،دریای مدی رانه و بایک یک

رزمایش دریایی چین و پاکستان

کرده که به عنوان عملیات دریاهای دور در نار گرف ه

میشوند بنابراین ،در طح کالن ،برگهزاری رزمهای
م ر

دریایی چین با پاکس ان در ماه ژانویه گذش ه

و با ایران ،برخی ک ورهای عربی و رو هیه طهی ایهن
روزها در حوزه آبهای اقیانوس هند ،خلهیج فهارس و
دریای بایک یک گویای ههور ا رات ی نهوین دریهایی
چین در دریاهای دور خواههد بهود بهه عقیهده برخهی
تحلیلگران ،چین در یکی دو دهه پهی

رو بها ادامهه

این رونهد ،دامنهه ح هور دریهایی خهود را بهه دریهای
آتالن یک و اقیانوس منجمد شمایی (دریای آرک یهک)
گس رش مهیدههد و از قهدرت دریهایی منطقههای بهه
قدرت دریایی جهانی تبدیل میشود

2

رزمای

م ر

قهدرتههای

دریایی چهین و پاکسه ان در ژانویهه

 2017در آبهههای عمههان برگههزار شههد کههه پنجمههین
رزمای

از این نوع به شمار میرود رزمای ههای اول

تا وم آن به طور عمده به امنیه و دفهاع دریهایی و
مبارزه با ترور هیم دریهایی معطهوف بهود امها ههدف
رزمای های چهارم و پنجم ،امنی
چین-پاکس ان بوده ا

کریدور اق صهادی

که بهه دنبهال طهر اب کهار

«کمربند و جهاده» و شهکلگیهری کریهدور اق صهادی
چههین-پاکسه ان در رزمههای هههای دریههایی دو ک ههور
اهمی بسزایی یاف ه ا
م ر

صرفنار از رزمهای ههای

ناامی زمینی و ههوایی ،چهین و پاکسه ان از

ال  2001هر ایه رزمای های م رکی را در حوزه

صحنه عملیات رزمایشهای دریایی چیین از

دریههایی و دیههدار از بنههادر برگههزار مههیکننههد کههه

اقیانوس هند تا دریای مدیترانه

برجسه هتهرین آنهها عبارتنهد از «جسه جو و نجهات»،

بدون تردید چین به عنوان یکی از ارکان اصلی قهدرت

«همکههاری دریههایی» ،ههری رزمههای هههای دریههایی

در اخ ار نوین ناهام بهینایملهل ،از ناهر یا هی و

چندملی ی «صلح» به میزبانی پاکس ان که آخرین آن

اق صادی در حال تثبی موقعی منطقههای و جههانی

«صلح  17در آبههای بنهدر کراچهی در هه مرحلهه

خوی

از طریق ایفهای نقه

در حهوزههها و منهاطق

بندر ،مرحله دریایی و مبارزه با ترور یم » بوده ا

3

رزمایشهای مشترک دریایی چین؛ از کرانههای اقیانوس هند تا دریای مدیترانه

وی گی عمده این رزمای ها آزمهون هطح توانمنهدی

حفظ اهداف تجاری و اق صادی چین در اقیانوس هند

در آموزش ناامی و عملیهاتههای ناهامی بهه غیهر از

شوند ،د

چین بهه

جنههد در زمینههه عملیههاتهههای جسهه جو و نجههات،

هیچ قدرت واحدی اجازه لطه بر منطقه نمیدههد و

تدار ر انی دریایی ،آرای های ناهامی ضهدهوایی و

همواره برای موازنه قهدرت منطقههای مطلهوب آمهاده

تیراندازی با ال های تهاجمی کوچک ،انجام نهاوبری

خواهد بود» این موارد محورههای چهین بهرای ایجهاد

از راه دور ،عملیات در شرایچ پیچیده جهوی و کسه

ح ور دریایی ا رات یک در منطقه اقیانوس هنهد بهه

مهارت برای ممموری های دریایی نزدیک ا

از رویارویی بر نخواهد داشه

عهالوه

شمار میروند وم ،گس رش حجهم و دامنهه تجهارت

بر آن ،نیروی دریهایی دو ک هور از  31د هامبر تها 1

دریایی چین و ایجاد بنادر در راههای دریهایی تجهاری

ژانویه  2016برای اویین بهار در دریهای چهین شهرقی

که عموماً از آن به عنوان رشه هههای مرواریهد تعبیهر

برگهزار کردنهد کهه شهامل

و تهمثیر بسهزایی در ا ه رات ی دریهایی

ناهامی م ه ر

رزمای

میشود ،نق

عملیات جس و جو و نجات ،تمرینهات زنهده شهلیک

چین گذاش ه ا

هوایی به اههداف در خ هکی و دریها مهیشهد عهالوه

 »21راهنمای ا رات ی تجهاری دریهایی چهین بهرای

بههراین ،دو ک ههور در چههارچوب ههازمان همکههاری

تحقق این هدف تلقی میشود و مسهیر تجهاری مهورد

شانذهای نیز اقدام به برگزاری رزمای ههای م ه ر

نار آن برای پیوند بنادر چین به بنادر اروپها عمهدتاً از

میکنند

اقیانوس هند و بنادر حائهل آن از جملهه بنهدر گهوادر

به طور کلی ،رزمای های م ر

اب کار «جاده ابری م دریایی قهرن

ناامی چهین

میگذرد به همین خهاطر ،کریهدور اق صهادی چهین-

و پاکس ان برای ناهران بهینایملهل از اهمیه بهاالیی

پاکس ان و بندر گوادر اهمی ا رات یک بهرای چهین

و در بسیاری از موارد ارزش ا رات یک

اق صادی این کریدور از جملهه

برخوردار ا
دارد عل

این مسمیه در چند نک ه قابهل ذکهر ا ه

نخس  ،تهدید وجودی م ه ر
جان

هند و رقاب

چهین و پاکسه ان از

قدرت هند و چهین از یهک هو و

پاکس ان و هند از هوی دیذهر ا ه

کهه بهه روابهچ

ا رات یک دو ک ور بر مبنای محا بات واقعبینانههی
ناشی از این تهدیهد شهکل داده و آنهها را بهه دو ه ،
م حد و شرکای ا رات یک قابل اع مهاد و همی هذی
تبدیل کرده ا

دوم ،نذرانی امنی ی چهین در قبهال

امریکا و ترس از قراردادن هند در جبهه ائ الفی خهود
علیه چین دراقیانوس هند با توجه به اهداف اق صادی
و تجاری چین در ایهن منطقهه و مسهیرهای ارتبهاطی
ا رات یک دریایی ا
آمده ا

در ک هاب آبهی  2005چهین

«چنانچه قدرتهای رقی /دشهمن مهانع از

دارند و برقراری امنی
حفظ امنی

پر نل و نهادهای چینی به بخ

از رزمای های دریایی م ر

مهمی

چین-پاکس ان تبدیل

شده ا

رزمایش دریایی چین و ایران
نیههروی دریههایی چههین بعههد از گههوادر و رزمههای

بهها

پاکسه ان ،وارد بنههدر عبههاس ایههران شههد و بهها نیههروی
دریایی ایران مانور م رکی را در روزهای پهنج شهنبه
 25خرداد و یک نبه  28خرداد  96در آبهای حهوزه
شر تنذه هرمز تا شمال اقیانوس هنهد برگهزار کهرد
هدف از برگزاری این رزمای

م ر

ناامی ،تبهادل

تجربهها بین نیروی دریایی دو ک ور و تامین امنی و
حفاه از آبهای حهوزه اقیهانوس هنهد اعهالم شهده

رزمایشهای مشترک دریایی چین؛ از کرانههای اقیانوس هند تا دریای مدیترانه
ا

طح و ابقه رزمهای

دریهایی چهین و ایهران

نخس

رزمای

امسهال «دریهای م ه ر
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 »2017از

قابل مقایسه با همکاریهای دریهایی و رزمهای ههای

 25تا  28ژوئیه در دریهای بای یهک برگهزار شهد ایهن

ایهن مهانور درواقهع

درواقع اویین ح ور نیروی دریهایی چهین در

م ر

چین و پاکس ان نیسه

دومین مانور م ر

رزمای

دریایی میان دو ک هور از هال

آبهای مدی رانه تلقی نمیشود چنانچه در باال اشهاره

 1393به شمار میرود و تنها در چارچوب دیپلما هی

شد ،نیروی دریایی چهین از هال  2008در را ه ای

عمومی ناامی از جملهه تبهادل اطالعهات دریهایی در

تو عه د ر ی به دریای مدی رانه و آبهای اطهراف

حوزه فنی و امداد و نجات مورد توجه قرار میگیرد

آن به ار ال ک یههایی بهرای گ ه زنهی م ه ر

رزمایش دریایی چین بیا کشیورهای عربیی
خاورمیانه
نیروی دریایی چین از د امبر ال  2008که به طهور
جدی تصمیم به شرک در رزمهای ههای چنهدملی ی
ازجمله عملیاتهای بینایمللی مبارزه با دزدی دریایی
در خلیج عدن گرفه  ،بهه طهور م هداول از بنهدرهای
مخ لف ک ورهای عربی در خاورمیانه دیدار مهیکنهد
عمده این همکاریها بهه تبهادل اطالعهات دریهایی در
حوزه فنی ،ناارت پیرامون مبارزه بها دزدی دریهایی و
ا کورت ک یهای تجاری معطوف میشهود و تها بهه
امروز همانند تمرینهای م ر

دریایی با ایران تنهها

در چارچوب دیپلما ی عمومی ناهامی قابهل ارزیهابی
ا

مقابله با دزدی دریایی تح ناارت ازمان ملل اقدام
کرد در ال  ،2011حدود  35000شههروند خهود را
طی جند داخلی ییبی با ار ال ک ی خارج کرد در
ال  2013با ار ال ک ی به رو یه بهرای ا هکورت
حمل ال های شیمیایی وریه از طریق آبراههههای
نزدیک دریای مدی رانه کمک کرد در ال  2015نیز
نیروی دریایی این ک ور هه ک ه ی از ک ه یههای
گ ه زنههی مقابلههه بهها دزدی دریههایی را بههرای خههروج
شهروندان چین و مل های دیذر از یمن به ایهن ک هور
اعزام کرد
در کنههار پی ههینهی ح ههور چههین در آبهههای
مدی رانه طی الهای اخیهر ،همکهاریههای دریهایی

چههین و رو ههیه در قای ه رزمههای

دریههایی «دریههای

م ر » تنهها از هال گذشه ه ( )2016بهود کهه در

رزمایش مشترک دریایی چین و روسییه در

کانون توجهه نهاهران قهرار گرفه

درواقهع ،رزمهای

دریای بالتیک

«دریای م ر

رزمههای هههای م ه ر چههین و رو ههیه در دریییای

نزدیک به واحل شرقی ژاند جیهان چهین (منطقهه

مدیترانه از ال  2012هر هایه بها عنهوان «دریهای

گوانذدون) از نار زمانمندی با توجه به اینکه دو مهاه

م ر  »1برگزار میشهوند کهه عمهدتاً دو مرحلههای

بعد از رای دیوان داوری علیه ادعای هرزمینی چهین

ا

مرحله نخس

آن در دریای بای یک در مدی رانه

به عنوان بخ ی از حوزه نفوذ رو یه و مرحله دوم آن
در دریای ژاپهن و اخ سهک برگهزار مهیشهود مرحلهه
1 Joint Sea

 »2016با ح ور رو یه در آبههای

در دریای چین جنوبی و ح ور نیروی دریهایی چهین
در حیهههات خلهههوت ک هههورهای نهههاتو در زمهههان اوج
تحریم ههای غهرب علیهه رو هیه برگهزار شهد ،بسهیار
حساس بود و بهه آن ارزش ا ه رات یک بخ هید ایهن
رزمای

اویین رزمای

م ر

دریایی چین بها یهک

رزمایشهای مشترک دریایی چین؛ از کرانههای اقیانوس هند تا دریای مدیترانه
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ک ههور خههارجی در دریههای چههین جنههوبی بههه شههمار
میرف

که طی آن بزرگ رین یس مهای تسهلیحاتی

پیچیدگی بسیار کمی دارد که حهاکی از عهدم اع مهاد
3

م قابل ا

2

چین بکارگرف ه شدند و برای نخسه ین بهار دو ک هور

از وی دیذر ،یی جی تحلیلگر نیهروی دریهای

تمههرینهههای م ه رکی را در حههوزه تسههخیر جزیههره،

چین ،مدی رانه را حلقه پیوند مهمی برای مسیر جهاده

کن رل جزیره و صهخرههها انجهام دادنهد کهه در نذهاه

ابری م دریایی از طریق تنذهه ماالکها ،اقیهانوس هنهد،

ناهران واالتی را پیرامهون تمایهل بهه ائه الف هازی

در ن یجه

دریای رخ و مدی رانه به اروپا دانس ه ا

چین و رو یه در برابهر مجموعهه ههمپیمانهان امریکها

این رزمای

تقوی کرده بود

شههناخ به ههر ایههن آبههها بههرای وهههایف مقابلههه بهها

با این حال ،رزمهای

»2017

تروریسم ،مقابله با دزدی دریهایی و خهروج اضهطراری

میتواند بخ ی از پروژه قدرت چهین و رو هیه تلقهی

شهروندان چین از این مکانها میدهد عهالوه بهراین،

شههود کههه بازتههابدهنههده آغههاز برهههه جدیههدی از

برخههی نههاهران مع قدنههد تهها پههی

از ایههن چنههین

همکاریهای ناهامی دو ک هور در چهارچوب تقویه

رزمای هایی فرص ی برای رو هیه بهود تها بهه تبلیه

م ارک ا رات یک خواهد بود ،اما به نار نمهیر هد

تسلیحات ناهامیاش بپهردازد و چهین ایهن امکهان را

ال قبل را داشه ه باشهد

تا از نزدیک یس مهای تسلیحاتی و عملکرد

اهمی ا رات یک رزمای

«دریهای م ه ر

به نیهروی دریهایی چهین فرصه ی بهرای

مییاف

در ایه شکنندگی ایذهوی ناهم یا ه بهینایملهل

آنههها را م ههاهده کنههد امهها اکنههون چههین نیههز از ایههن

موجود و م کالت و چای هایی که ایهاالت م حهده و

رزمای ها برای تبلیه ک ه یههای جنذهی کوچهک

همپیمانان

برای رو هیه در غهرب و چهین در شهر

ایجاد کردهاند ،رزمای های «دریای م ر » ف های
کن ههذری بی هه ری بههه ایههن دو ک ههور بههرای بههه
چههای ک ههیدن ایذوهههای ناههم منطقهههای موجههود و
بازتعریف آن و نمای

قدرت برای مقابلهه بها اقهدامات

ناامن کننده ناتو و ایاالت م حده در مرزهای رو هیه و
چین میدهد با این حال ،برخی ناهران بر این باورنهد
که رزمای ههای چهین و رو هیه دامنهه و پیچیهدگی
رزمای های ایاالت م حده بها م حهدین

را نهدارد و

ح ی زمانی که تجهیزات جند ایک رونیک و « یس م
اطالعات فرماندهی م ر » در رزمای های «دریای
م ر » دو ک ور بکار میرود به نار میر هد تنهها
به مبادیهه دادهههای رادار و امهواج صهوتی زیردریهایی
مو وم بهه هونار محهدود مهیشهود و در مقایسهه بها
یس مهای پیونهد دادهههای ایهاالت م حهده بها نهاتو

مجهز به موشک هدای شونده ا فاده میکند

نتیجهگیری
به دنبال اعالم ا ه رات ی دریهایی نهوین چهین ،نیهروی
دریههایی ایههن ک ههور بهها برگههزاری مههنام چنههین
رزمای هایی در حال عادی کردن آنها در دریاهای دور
ازجملههه اقیههانوس هنههد و دریههای مدی رانههه خههارج از
عملیاتهای مقابله با دزدی دریایی خلهیج عهدن ا ه
دو عامل محر
ا

اصلی عملیاتهای نیروی دریایی چین

ثبات اق صادی و امنی ملی از آنجها کهه نذرانهی

امنی دریایی چین معطوف به دفاع از رزمین شهامل
تههایوان و ادعاهههای ههرزمینیاش در دریههای چنههوبی و
شرقی چین ا

 ،رزمهای ههایی کهه در ایهن منهاطق

برگزار میکنهد واجهد اهمیه ا ه رات یک هسه ند در
2 LI Jie

رزمایشهای مشترک دریایی چین؛ از کرانههای اقیانوس هند تا دریای مدیترانه
خارجی و ا ه رات ی

مرحله بعد ،به دییل اینکه یا

چین در اقیانوس هنهد در برابهر هنهد و امریکها تعریهف
میشود ،رزمای های م ه ر

دریهایی ایهن ک هور بها

پاکس ان بهه عنهوان م حهد ا ه رات یک نیهز تها حهدی
اهمی ا رات یک مییابند؛ چراکه منطق اقهدام چهین
در دو حوزه موضوعی فو معطوف به بازدارندگی ا
اما منطهق اقهدام چهین در دریاههای دور در پا هخ بهه
تهدیههدات م نههوع ایههن منههاطق بههه منههافع اق صههادی و
ترانزی ی چین و بازداشه ن رقبها یها دشهمنان بهایقوه از
مداخله و آ ی در صهورت اح مهال درگیهری بها ایهن
ک ور ا

رزمای های دریایی م رکی که چهین در

خلههیج عههدن ،خلههیج فههارس ،دریههای مدی رانههه و در
مسیرهای ارتباطی تجاری طر جاده ابری م دریهایی و
بنادر حائل آنها برگهزار مهیکنهد ،در چهارچوب منطهق
اق صادی تعریف مهیشهوند رزمهای
م ر

دریهایی «دریهای

 »2017چهین و رو هیه نیهز گرچهه از هطح

دیپلما ی عمومی ناامی فراتر رف ه و در را ای پروژه
قدرت دو ک ور قرار میگیرد ،اما به طح رزمای های

ا هه رات یک نمههیر ههد و ا ا ههاً زمانمنههدی و موقههع
جغرافیایی برگزاری رزمای های «دریای م ه ر » در
اهمی یاف ن آن تمثیر بسزایی خواهد داش

منابع:
1 People's Liberation Navy - Offshore Defense,
http:// www. globalsecurity. org/ military/ world/
china/plan-doctrine-offshore.htm
2 Ashley J. Tellis (2017), rotecting American
Primacy in the Indo-Pacific, available at http://
carnegieendowment. org/ 2017/04/25/ protectingamerican-primacy-in-indo-pacific-pub-68754
3 Christopher H. Sharman (2015), China Moves
Out:Stepping Stones Toward a New Maritime
Strateg, Center for the Study of Chinese Military
AffairsInstitute for National Strategic StudiesChina
Strategic Perspectives, No. 9

6

